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Nejkvalitnější přírodní materiály – vlna, prachové peří a bavlna ve fusacích Voksi 

To nejlepší pro naše děti – to jsou prémiové fusaky norské značky Voksi  

 

Fusaky, které miminko zaručeně udrží v teple i při teplotách pod 

bodem mrazu. Navíc ještě pomocí čistě přírodních materiálů, 

jako je ovčí vlna, prachové kachní peří a bavlna. Do posledního 

detailu propracované šití a výjimečný design. Tak to jsou 

prémiové dětské fusaky norské značky Voksi. Jako pomyslná 

třešnička na dortu je výrobní proces s co nejmenším dopadem 

na životním prostředí a také splnění nejnáročnějších standardů 

OEKO-TEX 100 třídy 1. Testovány jsou i drobné kožené doplňky, 

což je skutečně ojedinělé i u dětských produktů. Fusaky Voksi, 

nyní představují několik nových motivů, které svým luxusním 

designem uspokojí i ty nejnáročnější rodiče. Více na 

www.voksi.info a www.babypoint.cz.  

 

 

LUXUSNÍ FUSAKY VOKSI URBAN S TUČŇÁKEM 

Fusaky Voksi Urban mají dvě hlavní složky – vysoce kvalitní prachové 

peří a tu nejjemnější vlnu. Spodní díl fusaku je vyplněný heboučkou 

vlnou, která poskytuje optimální prostředí pro příjemnou teplotu uvnitř 

fusaku. Vlna má perfektní izolační vlastnosti a schopnost odvádět 

vlhkost z těla, a to se pak cítí příjemně, v suchu a teple. Vnější materiál 

je z nylonu, který chrání miminko před větrem, vnější materiál je z 100% 

bavlny. Horní vrstva je vyplněna nejkvalitnějším kachním prachovým 

peřím a poskytuje dítěti maximální pohodlí a udržuje ho v příjemném teple. Fusak se dá prodloužit a 

užijí ho děti do věku 5 let. Zip se dá po obou stranách zcela rozepnout a zajistit tak přísun čerstvého 

vzduchu, kdykoliv je to potřeba. Spodní díl fusaku může posloužit jako podložka. Praktický otvor u 

nožiček využijeme třeba pro kontrolu teploty uvnitř fusaku. Díky pečlivému prošití fusaku výplň 

nesesedá a peří zůstává na svém místě. Speciální podložka na spodní straně fusaku zase zamezuje 

sklouzávání v kočárku. Nechybějí připravené otvory na vedení bezpečnostních pásů či krytá šňůrka 

pro stahování kolem hlavičky a také hravý motiv tučňáka.  

Orientační prodejní cena: 5.880 Kč               www.voksi.info / www.babypoint.cz. 
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V TEPLOUČKU VENKU, V AUTĚ PŘÍJEMNĚ S FUSAKY VOKSI 

MOVE 

Fusak Voksi Move má vynikající tepelně izolační vlastnosti a zajistí 

miminkům optimální podmínky – ani horko, ani zimu. Díky svému 

provedení jsou vhodné do prvních dětských autosedaček typu vajíčko 

0+. Měkoučký vlněný fusak s výplní z kachního peří (70 % kachní 

prachové peří a 30 % drobných kachních pírek) má spodní díl ze 100 % 

vlny, která má schopnost odvádět vlhkost, miminko tedy zůstává i při 

změnách teplot hezky v suchu. Součástí spodní části jsou dvě pozice otvorů pro vedení 

bezpečnostních pásů autosedačky. Středový zip je krytý, zcela rozepínatelný, kolem hlavičky se fusak 

stahuje všitou šňůrkou, vytvoříte tak dokonale utěsněný prostor.  

Orientační prodejní cena: 2.420 Kč               www.voksi.info / www.babypoint.cz. 

 

 

FUSAK DESIGN BY VOKSI UŽIJEME V KOČÁRKU I DOMA 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní střih a nepřehlédnutelný design podtrhuje osobitý styl. Fusak Design By Voksi je 

nepromokavý, větru odolný a praktický jak venku v kočárku, tak i doma co by hrací deka. Spodní a 

vrchní část je totiž snadno oddělitelná. Zadní část fusaku má protiskluzovou úpravu, nemusíme se 

tedy obávat nepříjemného sklouzávání fusaku v kočárku. Na zadní straně nalezneme předpřipravené 

otvory na pásy, sami si vybereme ty pravé podle typu pásů v kočárku. Vnitřní bavlněná vrstva 

poskytuje miminkům maximální pohodlí. Fusak je vhodný pro děti od narození až do cca tří let. Výplň 

fusaku je z polyesterového dutého vlákna a vnější vrstva je z kvalitního polyesteru.  

Orientační prodejní cena: 3.150 Kč               www.voksi.info / www.babypoint.cz. 

 

 

 

 

 

 

O společnosti Babypoint s. r. o. 

Společnost Babypoint s. r. o., přední český výrobce a dovozce dětského zboží, byla založena v roce 1995, kdy 

se věnovala především prodeji dětských kočárků. V současné době si firma pod stejnojmennou značkou nechává 

vyrábět sportovní kočárky a golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní židličky, přebalovací podložky a 
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další doplňkový sortiment pro děti. Veškeré produkty jsou testovány a certifikovány podle platných evropských 

norem. Kromě vlastní značky Babypoint, se společnost podílí na vývoji moderních kočárků značky X-lander, 

kterou exkluzivně dováží na český trh. Od roku 2009 představují nedílnou součást sortimentu autosedačky norské 

značky BeSafe, které patří z hlediska bezpečnosti na samý vrchol evropského žebříčku, jak potvrzují hodnocení 

prováděná např. německým autoklubem ADAC. V roce 2011 firma rozšířila nabídku o moderně řešené a vysoce 

odolné sportovní kočárky německé značky TFK (Trends For Kids) i o hluboké kočárky značky Navington 

specifického designu. V roce 2014 byla do sortimentu zařazena luxusní německá značka Lässig s nabídkou 

stylových a praktických kabelek, tašek, batůžků, brašen a dalších doplňků různého designu pro děti a dospělé. 

Dále upozorněme na prémiové dětské fusaky norské značky Voksi, v ČR šité funkční hřejivé doplňky značky 

Little Angel
® 

nebo nafukovací kruh pro kojence a batolata značky Baby Ring. Předloni přibyly stylové 

autosedačky, kočárky, židlička či lehátko JOIE z Velké Británie, od loňska nově nabízíme sortiment holandské 

značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky značky MonPeri. Produkty společnosti Babypoint s.r.o. 

jsou k dostání ve více než 250 smluvních prodejnách po celé ČR, firma se pravidelně účastní pořádaných 

veletrhů, například mezinárodního veletrhu potřeb pro děti PRODÍTĚ či českých veletrhů zaměřených na děti 

FOR KIDS a FOR BABIES. Na jaře 2014 obdržela první místo v regionální internetové anketě TOP FIRMA 

PŘÍBRAMSKO 2013 (v kategorii 11-50 zaměstnanců). 

Více informací naleznete na: www.babypoint.eu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Linda Maletínská 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 775 944 267 

E-mail:  maletinska@privilegepr.cz 
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