
 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva, září 2019 

 

Norské fusaky jsou do poslední nitky a knoflíku certifikované podle nejpřísnější Oeko-Tex 100, třídy 1 

Fusaky Voksi místo do pračky dejte na mráz (nebo do mrazáku) 
 

 

Norská značka dětských fusaků Voksi si při výrobě svých produktů velmi zakládá na zdravotní 

nezávadnosti a zároveň ekologické šetrnosti. Nelze se tedy divit, že devadesát devět procent 

použitého materiálu je organického původu a dokonce i čištění může být prováděno zcela přírodní 

cestou – prostě dejte na dvě hodiny fusak na (třeskutý) mráz. Zatímco v Norsku stačí vystrčit fusak 

za okno, v našich zeměpisných šířkách může stejně posloužit mrazák. Všechny fusaky Voksi jsou 

doslova do posledního knoflíku či zipu certifikované podle Oeko-Tex 100, třídy 1, což je 

nejpřísnější úroveň, kdy materiál smí přijít do přímého kontaktu s dětskou pokožkou a počítá se i 

s tím, že ho dítě může dát do pusinky.  

Fusaky Voksi Urban a Voksi Urban Fur s kožešinou, které lze prodloužit a použít jako spacák až pro 

pětileté dítě 115 cm vysoké, fusak Design by Voksi s ručním tiskem, zcela nový Voksi Explorer ve 

svítivě oranžové i model Voksi Move pro nejmenší děti do autosedaček typu vajíčko 0+, k nám 

dováží společnost Babypoint. Kromě tradičních šedivých či černých melange vzorů nabídnou nové 

kolekce i oranžovou, blankytně modrou či maskovací zelenou. 
 

Fusak Voksi Urban lze čistit mrazem, prodloužit ho 

a využít jako spacák při stanování  
 

Vrchní část fusaků Voksi Urban, kterou je dítě přikryto, obsahuje kachní 

prachové peří, spodní část je vyplněna nejkvalitnější vlnou, která má perfektní 

tepelněizolační vlastnosti a schopnost odvádět vlhkost z těla, takže dítě se cítí 

v suchu i teple.  

Právě pro spodní část fusaku z vlny platí již zmíněná přírodní cesta čištění, 

tedy mrazem. Vlněnou část lze 

samozřejmě vyprat v pračce. Ale pokud 

maminka nechce čekat dva tři dny, než jí fusak v optimální 

teplotě uschne, protože vlna se nesmí sušit za velkého horka, 

musí odkapat a usychá postupně, je jednodušší dát vlněný díl 

v obalu na dvě hodiny na mráz. Ten bakterie zničí.  

http://voksi.info/
http://voksi.info/
http://www.babypoint.eu/
http://voksi.info/urban.php


 

 

 

 

 

 

 

Norové to běžně praktikují, u nich to není problém, mají to i v návodu, u nás vzhledem k zimním 

teplotám je variantou zavřít fusak do mrazáku. 

Norská značka Voksi si dala patentovat tvar fusaku, systém podélných zipů na stranách a cik cak 

prošití, které brání sesedání výplně (na rozdíl od rovného prošití), takže peří zůstává na svém místě. 

O promyšlenosti do posledního detailu svědčí např., že předstřižené otvory na pásy kočárku 

v zádech fusaku jsou zakryté klopami ze stejného materiálu, jako fuskak, aby zbytečně neunikalo 

teplo. Protiskluzový materiál na zadní straně zase zamezuje sklouzávání fusaku v kočárku. 

Zip lze po obou stranách zcela rozepnout a zajistit tak přísun 

čerstvého vzduchu. Praktický otvor u nožiček využijeme třeba 

pro kontrolu teploty uvnitř. Postupným rozepínáním a 

ohrnováním horní části lze přizpůsobit fusak velikosti dítěte. 

Pokud ratolest vyroste z kočárku, dá se fusak Urban Voksi použít 

jako spací pytel třeba při stanování, protože součástí balení je 

výměnný prodlužující díl, díky kterému se ve fusaku pohodlně 

vyspinká až pětileté dítě (115 cm vysoké). 

Vrchní potah je z nylonu a polyesteru, vnitřek je naopak 100% bavlna, která má hřejivé účinky. Krytá 

šňůrka umožňuje nastavení otvoru kolem hlavy dítěte, aby se přizpůsobil povětrnostním 

podmínkám. Fusaky Voksi Urban, které se staly vítězem spotřebitelského testu časopisu Foreldre og 

Barn, jsou vyráběny v mnoha barevných provedeních černé, šedivé, zelené, hnědé i modré včetně 

metalického odstínu, některé modely i s polštářkem tučňáka pod hlavičkou. Ve variantě Voksi Urban 

Fur mají fusaky kožešinový límec. 

Orientační prodejní cena - Urban: 5.880,- Kč 

Orientační prodejní cena – Urban Fur: 6.300,- Kč  

www.voksi.info / www.babypoint.cz 

 

Fusaky Voksi Explorer zazáří nejen oranžovou barvou, novinkou je i světle modrá 

Nová řada fusaků Voksi Explorer, do hluboké korbičky nebo do 

sportovního kočárku pro děti do tří let, určitě nebude přitahovat 

pozornost pouze ostře oranžovým odstínem, vždyť v kolekci je i 

„maskovací“ zelená či světle modrá. Podobně jako u modelu Urban 

obsahuje vrchní část kachní peříčka, která 

jsou tentokrát přidána i do spodního 

vlněného dílu. Tradiční je cik cak prošití, 

zipy po stranách a možnost prodloužení. 

Rozdílná je praktická odepínatelná část 

zad, takže se fusak lépe dokáže přizpůsobit 

různým druhům popruhů v kočárcích a 

autosedačkách.  

Orientační prodejní cena: 3.360,-Kč  

www.voksi.info / www.babypoint.cz 

http://www.voksi.info/
http://www.babypoint.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.babypoint.cz/


 

 

 

 

 

 

Novinkou u fusaků Design by Voksi® jsou ručně tištěné vzory s 

hvězdičkami  

Unikátní ručně tištěné vzory s hvězdičkami, které navrhla hlavní 

designérka značky Voksi Ida Ising, vytvářejí osobní styl v duchu 

hravosti i luxusu. Fusak Design By Voksi se hodí do kočárku, ale 

také ho lze použít jako podložku, nebo matraci díky zipům na 

stranách. 

Vnitřní potah je z hřejivého 100% bavlněného žerzeje, vnější je 

100% polyester. Výjimkou potvrzující pravidlo je fakt, že na rozdíl od ostatních ryze přírodních 

fusaků, je výplň řady Design By Voksi ze 100% recyklovaného polyesteru, speciálně upraveného s 

„péřovým“ efektem. Díky tomu poskytuje dítěti pohodlí a ochranu v zimním období, a to od 

narození až do cca tří let. Protiskluzový materiál na zadní straně zajišťuje, že fusak nesklouzává a 

zůstává po celou dobu v kočárku, samozřejmostí jsou předstřižené otvory pro vnitřní pásy kočárku. 

Praktický detail, kapsička na uchycení klipu šňůrky dudlíku, pomůže udržet dudlík v blízkosti dítěte. 

Orientační prodejní cena: 3.150,- Kč 

www.voksi.info / www.babypoint.cz 
        ą 

Voksi Move je komfortní venku i v autě, nové jsou např. odstíny půlnoční modré či metalicky šedé 

Voksi Move je první fusak pro miminko, ve kterém ho lze uložit i 

do autosedaček typu vajíčko 0+. Měkoučký fusak má v nové 

kolekci kromě tradičních melange odstínů šedé a černé i 

půlnočně modrou či metalicky šedou. Horní část fusaku má výplň 

z kachního prachového peří s výbornými termoizolačními 

vlastnostmi, spodní díl je ze 100% vlny, která má schopnost 

odvádět vlhkost. Miminko tedy zůstává i při změnách teplot 

hezky v suchu a ve stálé teplotě, ať už venku či uvnitř 

automobilu. A fusak lze samozřejmě čistit již výše uvedeným 

způsobem mrazení. Spodní část fusaku má prostřih na pětibodové pásy autosedačky. Fusak se 

zapíná pomocí zipu tak vysoko, že jsou chráněna i ramena dítěte, kapuce se formuje pomocí 

stahovací šňůrky. Zip je plně zakrytý látkou, pokožka s ním tedy nepřijde do kontaktu. Tento způsob 

zapínání napomáhá i dobré izolaci.  

Orientační prodejní cena: 2.580,- Kč             

www.voksi.info / www.babypoint.cz 
 

Oeko-Tex Standard 100, 1. třídy 

Všechny materiály fusaku Design by Voksi® jsou certifikovány podle Oeko-Tex 

Standard 100, 1. třídy. Oeko-Tex je nezávislý testovací a certifikační systém 

pro textilní výrobky ve všech fázích výroby. Při volbě produktu vyrobeného z materiálů 

certifikovaných společností Oeko-Tex si jako rodiče můžete být jisti, že je dítě obklopené 

nezávadnými materiály, které neobsahují žádné škodlivé látky. 
 

 

FOTOGRAFIE v tiskové kvalitě jsou k dispozici na odkazu ZDE. 

http://www.voksi.info/
http://www.babypoint.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.babypoint.cz/
https://www.uschovna.cz/zasilka/QB3TJCCCR28NTZ82-S4J/FJEL7PD24H


 

 

 

 

 

 

 

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 kočárky, cestovní postýlky, kolébky, přebalovací podložky a 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). 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. V roce 2015 přibyly stylové autosedačky, kočárky, židličky, postýlky či lehátka JOIE z Velké Británie, od 

roku 2016 nabízíme sortiment holandské značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky 

značky MonPeri. V  roce 2018 přibyla do nabídky také britská značka yoomi, která se specializuje na kompletní 

sortiment kolem krmení miminek. 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 obsadila 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: 

Alena Drtinová 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 777 888 195 

E-mail:  drtinova@privilegepr.cz 

 

 

http://www.babypoint.eu/
http://www.x-lander.cz/
http://www.autosedacky-besafe.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.little-angel.info/
https://www.babyring.cz/
https://www.babyring.cz/
http://www.joiebaby.info/
http://www.nuna.eu/cz/
http://www.monperi.cz/
http://www.yoomi-shop.cz/
http://www.babypoint.eu/
mailto:kepkova@privilegepr.cz

