
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková zpráva, srpen 2019 

 

Kočárek NUNA Mixx a autosedačka NUNA PIPA Lite LX získaly Red Dot Design Award 2019 

Potahy limitovaných kolekcí Oxford a Threaded holandské 

značky NUNA utkali z vláken z bambusového uhlí či eukalyptu 
 

 

Soudě dle použitých látek a propracovaných detailů, šili limitované kolekce kočárků, sedaček, 

postýlek a lehátek holandské značky NUNA u těch nejlepších krejčích. Šedá je klasika, synonymum 

elegance, decentní barvy jen tak nevyjdou z módy, přesto vás nechají vystoupit z davu. Navíc 

utkané vzory z vláken, jako je vlna Merino, bambusové uhlí či Lyocell z eukalyptových stromů, 

povýšily kolekce Oxford a Threaded na úroveň nejvyššího luxusu. Zatímco kolekce Oxford vsadila 

na vzor rybí kosti v kombinaci s koženými hnědými doplňky, Threaded připomíná podzimní 

tvídové sako s precizním ozdobným prošitím a lemováním. Veškerý sortiment značky NUNA k nám 

dováží společnost Babypoint. 

Kočárek NUNA Mixx a autosedačka NUNA 

PIPA Lite LX z limitovaných kolekcí Oxford a 

Threaded již byly za svůj promyšlený 

design oceněny titulem Red Dot Design 

Award 2019. Samozřejmostí je i dokonalá 

funkčnost použitých látek, jako je přirozený 

odvod vlhkosti, měkkost na dotek, 

antibakteriální vlastnosti, regulace teploty, prodyšnost či pohlcování pachů. 

„Šedivá barva patří spolu s černou mezi jednoznačně nejžádanější barvy kočárků, jejich prodeje tvoří 

téměř jednu polovinu, protože jsou nadčasové a dobře se kombinují,“ potvrzuje oblibu šedých 

odstínů Ondřej Pilecký ze společnosti Babypoint. Luxusní látky zvolené v přírodních, nadčasových 

barvách jsou v případě kolekcí Oxford a Threaded doplněny o precizní zpracování.  

https://www.nunababy.com/cz/oxford-collection
https://www.nunababy.com/cz/threaded-collection
https://babypoint.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ručně šité akcentující prvky hnědých kožených doplňků a elegantně vedené 

linie stehů spoluvytvářejí vytříbenou a vpravdě nadčasovou kolekci Oxford. 

Špičková kvalita všech látkových částí je dotažena k dokonalosti použitím 

vzoru rybí kosti.  

 

 

Pro kolekci Threaded je typické lemování, prošití a další dekorativní 

prvky, které činí z této novodobé klasiky nadčasovou záležitost 

s neokázalým a elegantním stylem. Ručně vybraná vlákna jsou 

propletena do prémiových, dynamických textur a vytvářejí přirozené a 

luxusní prostředí pro dítě. 

 

Kočárek NUNA Mixx z kolekce Threaded je vítězem Red Dot Design Award 2019 

Kočárek NUNA Mixx je jedním z nejskladnějších kombinovaných kočárků, lze složit i s nasazenou 

sportovní nástavbou a udělat z něj velmi malé zavazadlo, které navíc můžete snadno přepravovat 

tažením za rukojeť. Sezení je uzpůsobeno do každého počasí, prodyšné síťované pro horké letní dny 

a polstrované a uzavřené pro chladnější počasí. 

Autosedačka NUNA PIPA Lite LX z  kolekce Oxford je vítězem Red Dot Design Award 2019 

Autosedačka PIPA Lite LX je nejlehčí autosedačkou skupiny 0+ na trhu (pouze 2,4 kg). Díky použití 

speciální pěny AeroflexTM, která je lehká, odolná a pružná, bylo možné zajistit bezpečnou 

transformaci energie nárazu a její rozptýlení mimo dítě v autosedačce. Potah je vyroben z ekologicky 

šetrné vlny Merino a lyocelových vláken TENCEL™, oba materiály jsou měkké a poddajné, přirozeně 

regulují vlhkost a jsou ekologicky nezávadná. Bouda s ochranou proti UV záření UPF 50+ je 

odnímatelná a její součástí je vyklápěcí kšilt a clona Dream drape™. Pro textilní prvky, pěnovou 

výplň i další součásti byly zvoleny materiály, které jsou nehořlavé, přitom neobsahují žádné 

chemické zpomalovače hoření.  Autosedačka PIPA Lite LX je certifikovaná FAA pro použití v letadle, 

je-li použita v kompletu se základnou.  

O použitých materiálech 

Vlna Merino přirozeně odvádí vlhkost. Je schopna pojmout vlhkost až do 30 % své vlastní hmotnosti 

a přitom zůstat na dotek suchá. Vlákna mají tvar vývrtky, což spolu se síťovanou strukturou dodává 

vlně Merino schopnost přirozeně regulovat teplotu. Vlákna mají „vzduchové kapsy“, které dítě 

přirozeně ochlazují nebo zahřívají. Látka je měkká na dotek s přírodními antibakteriálními 

vlastnostmi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vlákna z bambusového uhlí jsou přirozeně neutralizována ionty, což z nich činí zcela vyvážená 

vlákna. To dává tkaninám mnoho úžasných schopností (a to od přírody!), které zahrnují například 

antimikrobiální vlastnosti nebo snížení statických vlastností. Vlákna jsou také velmi pórovitá, takže 

látka reguluje vlhkost, teplotu a pohlcuje pachy. 

Lyocell je přírodní vlákno získané z eukalyptových stromů, je velmi hladké a měkké. Vlákna jsou 

hydrofilní, takže Lyocell je velmi savý a hygienický materiál. Lyocell má také výhody z hlediska 

prodyšnosti a je ideální pro regulaci teploty. 

 

Více informací včetně seznamu kamenných i online prodejen najdete na www.nunababy.com, 

www.babypoint.cz , Facebook NUNA a Instagram Nuna. 

FOTOGRAFIE v tiskové kvalitě jsou k dispozici na odkazu ZDE. 

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 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. 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. V letošním roce 

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 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: 

Alena Drtinová 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 777 888 195 

E-mail:  drtinova@privilegepr.cz 

 

http://www.nunababy.com/
http://www.babypoint.cz/
https://www.facebook.com/nuna.cz/
http://www.instagram.com/nuna_cz
https://www.uschovna.cz/zasilka/PLM86UJGSVRZXMHI-SI9/FM95YS26D9
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/
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

