Hluboké kočárky
Kočárky pro děti ve věku od narození do 8 měsíců
Hluboký kočárek je prvním kočárkem každého novorozeného dítěte, kdy je dítě přepravováno v
pohodlné poloze na zádech. Hluboký kočárek se většinou skládá z podvozku a hluboké korbičky.
Tyto kočárky jsou poměrně velké a mají dobré odpružení. Pokud se rozhodnete pro kombinovaný
kočárek, je důležité, aby ho bylo možné nastavit do zcela rovné pozice, neboť dítě samo o sobě
nemůže sedět a prospí většinu dne. Tento typ kočárků je určen pro děti ve věku do 8 měsíců. Ve
věku 6-8 měsíců dítě obvykle začíná sedět samo, je zvědavé a zajímá ho okolní svět, což znamená, že je třeba změnit hluboký kočárek za sportovní nebo za golfky.
Sportovní kočárky
Ve sportovním kočárku mohou být děti přepravovány od čtvrtého měsíce života, pokud je možné
opěradlo snížit do horizontální polohy. Typické sportovní kočárky jsou široké, mají pohodlná
sedadla, sluneční stříšku a pevné bezpečnostní pásy. Nevýhodou těchto modelů je jejich velikost
- obvykle po složení zabírají mnohem více prostoru ve srovnání s golfovými kočárky.
Golfové kočárky
Kočárky pro děti ve věku od ca 8 měsíců do věku 3 let
Golfové kočárky byly vyvinuty pro děti, které již mohou sedět sami. Charakteristickými rysy
dobrého golfového kočárku jsou: komfortní sedadlo, nastavitelné opěradlo, nastavitelná opěrka
nohou, sluneční stříška a nákupní košík.
Po složení má kočárek tvar golfové hole, proto se mu zkráceně říká „golfky“. Jelikož se jedná o
kočárky pro každodenní použití, obvykle mají odpružená a otočná aretovatelná kolečka z pěny,
nebo plastu. Na trhu jsou také dostupné modely kočárků s přetáčivou rukojetí, takže je možné
měnit směr jízdy dítěte.
Kočárky pro dvojčata nebo sourozence
Sourozenecké kočárky se vyrábějí ve dvou základních provedeních: „tandem“ a „bok po boku“.
Tandem kočárek je model, ve kterém děti sedí za sebou nebo proti sobě. U některých modelů
je zadní sedadlo umístěno mírně výš než přední, takže batole sedící na zadním sedadle může
také pozorovat okolí. Pro sourozence různého věku bude nejvhodnější kočárek, u kterého se dá
alespoň jedno sedadlo sklopit do horizontální polohy na ležení. Model „bok po boku“ je typický
kočárek pro dvojčata kdy děti sedí vedle sebe
Kočárky na jogging
Ideální řešení pro aktivní rodiče, kteří rádi běhají. Charakteristické pro tento typ kočárku je jednoduchost, lehký podvozek a velká, nejčastěji pneumatická kola. Joggingové kočárky jsou dokonale
pro jízdu nejen na chodníku, ale i na nerovném lesním povrchu. Typickým znakem těchto joggingových kočárků je uspořádání tří kol, díky čemuž kočárek dosahuje vyšší rychlosti než standardní
kočárky.zek, w którym jedno z siedzisk rozkładane jest do pozycji leżącej.

více

Cestovní systémy
Cestovní systemy, nebo tzv. víceúčelové kočárky jsou velmi praktické. Na podvozek je možné
namontovat nejen hlubokou nebo sportovní korbičku, ale i autosedačku - vajíčko pro nejmenší
miminka. Zahrnuty jsou také často doplňky jako přebalovací taška, pláštěnka a držák na lahve.
Při koupi cestovního systému se jedná o velký finanční výdej, takže zohledňujte fakt, aby kočárek
„rostl“ s dítětem a tak Vám sloužil několik let.

