2022 / 2023

Na co dzień odpowiadamy na wyzwania, które
stawiają przed nami potencjalni odbiorcy, staramy
się sprostać wymaganiom współczesnych rodziców.
Dzięki nowoczesnej technologii, przy pełnym
zaangażowaniu naszych pracowników i sercu,
jakie wkładamy w produkcję każdego egzemplarza,
dziś z dumą spotykamy wózki Jedo na polskich,
europejskich i światowych ulicach. Wózki firmy Jedo,
w całości zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce,
spełniają wymagania europejskiej normy PN-EN
1888-1:2019-02 i posiadają wszystkie wymagane
certyfikaty.

113 CM

•
•
•
•
•
•
•
•

14,1 kg

•
•
97,5

M

58 C

CM

•
•

• aluminium frame with (ESA) (Extra Shock Absorber)
• swivel front shock absorbing & lockable wheels, eｱuipped
with TCS system (Track Control System)
• suspension on shock absorbers
• adjustment of handle height
• handle made of ecological leather
• blockade securing the frame against unfolding
• possibility to install the seat forward-facing or rearward
facing
• the frame folded with wheels
• possibility to install car seat on the frame with the use of
adapters
• capacious shopping basket with a removable bag
• pneumatic-air wheels with plastic rim (TA) or gel non-air
wheels (TG)

JEDO
49 YEARS OF EXPERIENCE IN THE
PRODUCTION OF PRAMS
Every day we respond to the challenges that
our potential customers present to us, trying
to meet the demands of today s parents.
Thanks to modern technology, the full engagement
of our employees and the heart we have
put into the production of each item we are
proud today to see Jedo prams on the streets
of Poland, Europe and the whole World.
Our prams are entirely designed and manufactured
in Poland and meet the requirements of the
European PN-EN 1888-1:2019-02 standard and have
all the required certificates.

aluminiowy stelaż z dodatkowym systemem
amortyzacji ESA (Extra Shock Absorber)
zawieszenie na amortyzatorach
skrętne przednie koła absorbujące wstrząsy z możliwością
blokady wyposażone w system TCS (Track Control System)
regulacja wysokości rączki
rączka wykonana ze skóry ekologicznej
blokada zabezpieczająca stelaż przed złożeniem
możliwość wpięcia siedziska spacerowego przodem lub
tyłem do kierunku jazdy
stelaż składa się z kołami
możliwość zamontowania fotelika na stelażu za pomocą
adapterów
pojemny kosz
pompowane koła z felgą plastikową (TA) lub żelowe koła
niepompowane (TG)
MAIN FEATURES

116 CM

JEDO – 49 LETNIE DOŚWIADCZENIE W
PRODUKCJI WÓZKÓW DZIECIĘCYCH

TAMEL

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

102,5

CM

M

58 C

14,05 kg

stelażeＯframes

szary / grey

kołaＯwheels

czarny / black

TA

w zestawieＯincluded

TG

Folia przeciwdeszczowa
Raincover

Moskitiera
Mosquito net

Uchwyt na butelk
Cup holder

E Ｍ line

KOLORYＯCOLORS E-line

Tamel

4,25 kg

lekka gondola
lightweight carry cot

okienko w budce
hood equipped with a small
window

dodatkowy element okrycia
additional textile element in
the front cover

wentylacja gondoli
ventilation in the back of the
carry cot

materac Jedo Ｏ Rücken
Jedo Ｏ Rücken mattress

E40

E41

E42

E43

E44

E45

aplikacje wykonane z eko skóry
the eco-leather applications

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com
study the possible combinations in the configurator on jedobaby.com

T Ｍ line

KOLORYＯCOLORS T-line

Tamel

materac Jedo Ｏ Rücken
Jedo / Rücken mattress

T40

okienko w budce
hood equipped with a small
window

przedłużany daszek
an extended sunshade in hood

dodatkowy element okrycia
additional textile element in
the front cover

T41

T42

wentylacja gondoli
ventilation in the back of the
carry cot

T43
zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com
study the possible combinations in the configurator on jedobaby.com

T44

T45

GONDOLA Ｏ CARRY COT

MATERAC / MATRESS JED0 - RÜCKEN (E-line , T-line , DUO)

NAJWAŻNIEJSZE CECHY Ｏ MAIN FEATURES

E-line

4,25 kg

T-line

4,8 kg

• wygodny sys tem wpinania gondoli / convenient carry cot connection system
(press & release)
• pr zed ł użany daszek / an extended sunshade in hood ( T-line)
• okienko w budce / hood equipped with a small window
• regul acja w ysokości oparcia / adjustable back
• gondol a z f unkcją ko ł yski / cradle function (T-line)
• went yl acja gondoli z możliwością regul acji / ｶentilation of a carrycot that can be
adjusted ( T-line)
• komfor towa pr zes t r zeń dl a dziecka / comfortable space for the baby
• funkcjonal ny, jednos t ronny mechanizm regul acji budki / functional, one-sided
mechanism for the hood regulation OTM (One Touch Move)

SPACERÓWKA Ｏ SEAT

WYRÓB MEDYCZNY KLASY I
CLASS I MEDICAL PRODUCT
pianka antybakteryjna HR 35
antibacterial foam HR 35
na powierzchni i wewn trz materaca
nie rozwijaj si bakterie, grzyby
i ple nie
bacteria, fungi and molds do not
develop on the surface and inside the
mattress

Air
Pro

zintegrowany system wentylacji
- materac oddycha
integrated ventilation system
- the mattress breathes

premium mattresses for children

pianka Premium HR 35
Premium HR 35 foam

pionowe i poziome kanaliki wentylacyjne po czone
z siatk 3D

doskona a odporno ci na odkszta cenia
lepsza przewiewno i komfort, twardo

vertical and horizontal ventilation channels connected
with a 3D mesh

excellent resistance to deformation
better air circulation and comfort, H2 hardness

H2

NAJWAŻNIEJSZE CECHYＯ MAIN FEATURES

E-line

4,85 kg

T-line

• wygodny sys tem wpinania siedziska / convenient carry cot connection system
(press & release)
• okienko w budce / hood equipped with a ventilation window
• skł adana spacerówka / folding seat
• wyjmowana wkł adka siedziska / a filling insert included in the set for a smaller child
• oparcie rozkł adane do poz ycji leżącej / adjustable backrest
• doda tkow y element do pr zed ł użania budki / an additional fabric to extend the hood
• pr zed ł użany daszek / an extended sunshade in a hood
• pasy 5 - cio punk towe / 5-point harness
• odpinana barier ka z regul acją w ysokości / detachable barrier made of eco-leather
• regulowany podnóżek / adjustable footrest

Ag

｡ｮｴｹ｢｡ｫｴ･ｲｹｪｮｹ＠ｔ･ｮ｣･ｬﾙ＠
ｺ＠ｪｯｮ｡ｭｩ＠ｳｲ･｢ｲ｡＠
antibacterial Tencel
with silver ions

TENCEL doskonale kontroluje
poziom wilgoci materaca
jony srebra wzmacniaj
antybakteryjno
TENCEL
perfectly controls the
moisture level of the mattress
silver ions enhance antibacterial
properties

TORBA Ｏ BAG
NAJWAŻNIEJSZE CECHYＯ MAIN FEATURES
•
•
•
•

jest częścią zestawu / is part of the set
regulowany pasek / adjustable strap
pr zewijak / changing pad
funkcja plecaka / backpack function

pianka T 28
T 28 foam
Podwy szona twardo
Increased hardness H3

zdejmowany pokrowiec
removable cover

oddychaj cy pokrowiec z siatk 3D
breathable cover with 3D mesh
wzmacnia wentylacj ca ego materaca ogranicza
pocenie si , reguluje temperatur snu
strengthens ventilation of the whole mattress, reduces
sweating, regulates the temperature of sleep

H3

dwie unikalne strony materaca
two unique sides of the mattress
z siateczki 3D kiedy dziecko si poci (np. latem)
Tencel - komfort premium, ciep y i
antybakteryjny (np. zima)
made of 3D mesh when the child sweats
(e.g. in summer)
Tencel
- premium, warm and antibacterial
comfort (e.g. winter)

14,2 kg

103 C

M

60 C

M

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

14,75 kg

101,5

M

64 C

CM

MAIN F EATURES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

aluminium frame
soft suspension on the straps
12” or 14” pneumatic-air wheels with metal rim
the Large closed basket
adjustment of handle height
handle made of ecological leather
the blockade securing the frame against unfolding
the frame folded with wheels
possibility to install the seat forward-facing or
rearward-facing
• possibility to install car seat on the frame with the use
of adapters

M

103 C

60 C

M

14,75 kg

122 CM

124 CM

MAIN F EATURES

• aluminium frame with additional stiffness system
• swivel front shock absorbing & lockable wheels,
equipped with TCS system (Track Control System)
• the Large closed basket
• suspension on shock absorbers with the possibility to
adjust the stiffness
• adjustment of handle height
• handle made of ecological leather
• blockade securing the frame against unfolding
• possibility to install the seat forward-facing or rearwardfacing
• the frame folded with wheels
• possibility to install car seat on the frame with the use of
adapters
• pneumatic-air wheels with plastic rim (TA) and
gel non-air wheels (TG)

aluminiowy stelaż
miękkie zawieszenie na paskach
12” lub 14” pompowane koła z felgą metalową (MS)
pojemny zamykany kosz
regulacja wysokości rączki
rączka wykonana ze skóry ekologicznej
blokada zabezpieczająca stelaż przed rozłożeniem
stelaż składa się z kołami
możliwość wpięcia siedziska spacerowego przodem lub
tyłem do kierunku jazdy
• możliwość zamontowania fotelika na stelażu za
pomocą adapterów

•
•
•
•
•
•
•
•
•

111,5 CM

• aluminiowy stelaż z dodatkowym systemem amortyzacji
• skrętne przednie koła absorbujące wstrząsy z możliwością
blokady wyposażone w system TCS (Track Control System)
• pojemny zamykany kosz
• zawieszenie na amortyzatorach z możliwością regulacji
• sztywności
• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry ekologicznej
• blokada zabezpieczająca stelaż przed rozłożeniem
• możliwość wpięcia siedziska spacerowego przodem lub
tyłem do kierunku jazdy
• stelaż składa się z kołami
• możliwość zamontowania fotelika na stelażu za pomocą
adapterów
• pompowane koła z felgą plastikową (TA) lub żelowe koła
niepompowane ( TG)

BARTATINA

113,5 CM

KODA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

101,5

M

CM

64 C

15,3 kg

stelażeＯframes

szary / grey

kołaＯwheels

czarny / black

TA

stelażeＯframes

w zestawieＯincluded

TG

Folia przeciwdeszczowa
Raincover

Moskitiera
Mosquito net

Uchwyt na butelk
Cup holder

czarny / black

kołaＯwheels

MS 12”

w zestawieＯincluded

MS 14”

Folia przeciwdeszczowa
Raincover

Moskitiera
Mosquito net

Uchwyt na butelk
Cup holder

KOLORYＯCOLORS V-line

V-line
Koda, Bartatina

okienko w budce
hood equipped with a small
window

przedłużany daszek
an extended sunshade in
hood

dodatkowy element okrycia
additional textile element in
the front cover

V40

V41

V43

V44

V42

dodatki wykonane z eko skóry
the eco-leather applications

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com
study the possible combinations in the configurator on jedobaby.com

V45

KOLORYＯCOLORS X-line

X-line
Koda, Bartatina

okienko w budce
hood equipped with a small
window

dekoracyjne przeszycia
decorative stitching

X40

X41

X43

X44

X42

dodatki wykonane z eko skóry
the eco-leather applications

zobacz możliwe kombinacje w konfiguratorze na jedobaby.com
study the possible combinations in the configurator on jedobaby.com

X45

GONDOLA / CARRY COT

V-line

5,25 kg

X-line

4,8 kg

SPACERÓWKA / SEAT
NAJWAŻNIEJSZE CECHY / MAIN FEATURES

V-line

4,7 kg

X-line

• wyposażona w budę oraz ok r ycie na nóżki / eｱuipped with its own hood
and a cover for a childﾒs legs
• oparcie rozkł adane do poz ycji leżącej / adjustable backrest
• regulowany podnóżek / adjustable footrest
• odpinana barier ka w ykonana ze skór y ekologic znej z regul acją w ysokości /
detachable barrier made of eco-leather
• budka w yposażona w okienko / hood eｱuipped with a small window
• pr zed ł użany daszek w budce / an extended sunshade in a hood
• wyjmowana, dwustronna wk adka siedziska / removable, double-sided seat
insert
• pasy 5 - cio punk towe / 5-point harness
• doda tkow y element do pr zed ł użania budki / an additional fabric to
extend the hood (V- line)

TORBA / BAG

120 CM

DUO

• pl as tikowe dno gondoli / carry cot with plastic bottom (V-line)
• wy g o d n a r ą c z k a d o p r z e n o s z e n i a w y k o n a n a z e s k ó r y e k o l o g i c z n e j /
comfortable handgrip for carrying, made of ecological leather
• funkcja ko ł yski z możliwością blokady / cradle function that can be blocked
(V-line)
• went yl acja gondoli z możliwością regul acji / ventilation of a carry cot that
can be adjusted (V-line)
• regulowane oparcie / adjustable backrest
• możliwość z ł ożenia gondoli do t ranspor tu / a carry cot folded for transport
• budka w yposażona w okienko / hood equipped with a ventilation window
• pr zed ł użany daszek w budce / an extended sunshade in hood (V-line)
• możliwość us t awienia budki w kil ku poz ycjach / possibility to set the hood
in several positions
• ma teria ł wewnę t r zny gondoli można ł a t wo zdjąć do prania / internal
material of a carry cot easily removed for washing

21,35 kg

79,5

103 C

M

CM

• aluminiowy stelaż
• skrętne przednie koła absorbujące wstrząsy z możliwością
blokady
• pojemny dwukomorowy kosz
• regulacja wysokości rączki
• rączka wykonana ze skóry ekologicznej
• zawieszenie na amortyzatorach z możliwością regulacji
sztywności
• blokada zabezpieczająca stelaż przed rozłożeniem
• możliwość wpięcia siedziska spacerowego przodem lub
tyłem do kierunku jazdy
• możliwość zamontowania na stelażu fotelików za pomocą
adapterów (aby tego dokonać niezbędne jest wyposażenie
wózka w adapter Duo)
• elowe ko a niepompowane
• mo liwo równoczesnego wpi cia gondoli i spacerówki
MAIN FEATURES

116 CM

NAJWAŻNIEJSZE CECHY / MAIN FEATURES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•
•
•
materac Jedo Ｏ Rücken
•
Jedo / Rücken mattress
•
•
•
•
•

103 C

M

79,5

CM

•
•

aluminium frame
swivel front shock absorbing wheels that can be blocked
capacious two-chamber basket
adjustment of handle height
handle made of ecological leather
suspension on shock absorbers with the possibility to adjust
the stiffness
the blockade securing the frame against unfolding
possibility to install double seat forward-facing or rearwardfacing
possibility of mounting car seats on the Duo frame.
(For this purpose it is necessary to purchase a Duo adapter)
gel non-air wheels (GEL)
the carry cot and seat can be attached at the same time

19,65 kg

stelażeＯframes

kołaＯwheels

czarny / black

GEL

w zestawieＯincluded

NAJWAŻNIEJSZE CECHY / MAIN FEATURES
•
•
•
•

jest częścią zestawu / is part of the set
regulowany pasek / adjustable strap
pr zewijak / changing pad
funkcja plecaka / backpack function

Torba
Nursery bag

2 Folie przeciwdeszczowe
2 Raincovers

2 Moskitiery
2 Mosquito nets

DUO 43

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

DUO 45

• Możliwość dokupienia do modelu Duo miękkiego
nosidła pełniacego funkcję gondoli dla małego
dziecka.
• Nosidło w zestawie z osłoną, która pełni rolę
usztywnienia oraz zapobiega przesuwaniu się
nosidła.
• Nosidło posiada uchwyty do przenoszenia.

DUO Soft

KOLORY/COLORS DUO

DUO 40

MAIN FEATURES
• It is possible to buy a soft carrier for the Duo
model, which serves as a carry cot for a small
child.
• A carrier in a set with a cover that acts as a
stiffening and prevents the carrier from moving.
• The carrier has handles for carrying.

SOFT
DUO 40

DUO 43

DUO 45

śpiworek / sleeping bag

rękawice / winter gloves

parasol / umbrella

okrycie przeciwdeszczowe
raincover

adapter M (TAMEL)

adapter R (TAMEL)

adapter C (TAMEL)

adapter VM (KODA, BARTATINA)

pasuje do/compatible with: Maxi-Cosi:
Cabriofix, Citi, Pebble, Pebble Plus, Rock,
Kiddy: Evolution Pro 2, Evo--Lunafix, Evoluna
I-Size, Recaro: Privia, Privia Evo, Guardia,
Avionaut: Ultralite, Kite, Safety 1St: Mimas,
One Safe, Besafe: Izi Go, Izi Go Modular,
Babysafe: York, Basset

pasuje do/compatible with: Römer: BabySafe, Baby-Safe Plus Shr Ii, Baby-Safe I-Size

pasuje do/compatible with: Cybex: Cbx,
Aton 5, Aton Q, Aton M, Cloud Q.

pasuje do/compatible with: Maxi-Cosi:
Cabriofix, Citi, Pebble, Pebble Plus, Rock,
Kiddy: Evolution Pro 2, Evo--Lunafix, Evoluna
I-Size, Recaro: Privia, Privia Evo, Guardia,
Avionaut: Ultralite, Kite, Safety 1St: Mimas,
One Safe, Besafe: Izi Go, Izi Go Modular,
Babysafe: York, Basset

adapter VR (KODA, BARTATINA)
pasuje do/compatible with: Römer: BabySafe, Baby-Safe Plus Shr Ii, Baby-Safe I-Size

adapter VC (KODA, BARTATINA)
pasuje do/compatible with: Cybex: Cbx, Aton
5, Aton Q, Aton M, Cloud Q.

FOTELIK/ CAR SEAT KITE

AKCESORIA / ACCESSORIES

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
•
•
•
•
•
•
•
•

odpowiedni dla dzieci o wadze 0–13k kg
spełnia najsurowsze normy ECE R44/04
3-punktowe pasy bezpieczeństwa
uchwyt posiada 4 pozycje
wyposażony w wyjmowaną wkładkę
wypełniającą dla niemowląt
zdejmowana tapicerka
wyposażony w daszek oraz okrycie na nóżki

MAIN FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•

suitable for children weighing 0 13 kg
meets the strictest standards ece R44/04
3-point safety harness
handgrip has 4 positions
equipped with removable filling insert for
newborn
removable upholstery
equipped with a sunshade and legcover

3,5 kg

adapter DUO

F 14

F 15

F 16

PORÓWNANIE MODELI / COMPARATIVE TABLE
TAMEL

KODA

BARTATINA

DUO

80 cm

80 cm

80 cm

79,5 cm

Regulacja rączki od 73.35 cm do 107 cm / Adjustable handle from 73.5 cm to 107 cm
Długość wewnętrzna gondoli / Internal length of a carrycot

37 cm

35 cm

35 cm

Wymiary stelaża po złożeniu z kołami (długość / szerokość / wysokość)
Dimensions of folded frame with wheels: (length / width / height)

82,5 / 58 / 36,5

85,5 / 60 / 35,5

81,5 / 64 / 29,5

85 / 79,5 / 40

Wymiary stelaża po złożeniu bez kół (długość / szerokość / wysokość)
Dimensions of folded frame without wheels: (length / width / height)

82,5 / 49 / 25

85,5 / 49,5 / 32,5

68 / 54 / 25

74 / 79,5 / 33

Szerokość wewnętrzna gondoli / Internal width of a carrycot

28,5 cm

4,8 kg (E - 4,25 kg )

5,25

5,25

4,2 (1 szt.)

Waga spacerówki (kg) / Weight of the seat (kg)

4,85

4,7

4.7

5,05(1 szt.)

Waga stelaża bez kół (kg) / Weight of a frame without wheels (kg)

6,25

5,9

6.05

7,35

Waga gondoli (kg) / Weight of a carrycot (kg)

12” – 0,8

Waga kół (kg) / Weight of the wheels (kg)

14” – 1
10” – 1
12” – 0,95
10” – 0,9
12” – 0,9

Waga stelaża z kołami i gondolą (kg)
Weight of the frame with wheels and a carrycot (kg)

10” - 0,75

10” – 0,75

12” - 0,75

12” – 0,75

14,05

14,75

14,5 (koła 12”)

19,65

15,3 (koła 14”)
Zamykany kosz / Covered basket

×
×

Przednie koła obrotowe o 360° absorbujące wstrząsy z możliwością blokady
360° rotating front shock absorbing wheels that can be blocked
Regulacja sztywności zawieszenia / Adjustment of suspension stiffness

×

Gondola posiada funkcję kołyski / Carrycot can function as a cradle
Wygodny uchwyt do przenoszenia gondoli
Comfortable handgrip for carrying a carrycot
Regulacja nachylenia oparcia w gondoli / Adjustable back in the carrycot
Regulowana rączka / Adjustable handle
Siedzisko spacerowe montowane przodem lub tyłem do kierunku jazdy
Possibility to mount the seat forward-facing or rearward-facing
Siedzisko spacerowe posiada regulowany podnóżek, oparcie, odpinaną barierkę
Seat has adjustable footrest, back, detachable barrier
5-cio punktowe pasy bezpieczeństwa w siedzisku spacerowym
5-point safety harness in a seat
Pokrowiec na nóżki w siedzisku spacerowym w komplecie
Legcover in seat included in the set
Siedzisko spacerowe długość z podnóżkiem / szerokość / wysokość oparcia
Seat length with footrest / width / height of back
Możliwość zamontowania fotelika samochodowego za pomocą adapterów
Possibility to install car seat with the use of adapters
Wyposażenie: torba z przewijakiem, folia przeciwdeszczowa, moskitiera
Eｱuipped with: a bag with a changing table, water-repellent cover, mosｱuito-net

61 / 42 / 69

72,5 / 42,5 / 67

72,5 / 42,5 / 67

89 / 28,5 / 47

Czekanów, ul. Stra acka 21
63-410 Ostrów Wielkopolski
POLAND
+48 62 736 38 00
biuro@jedo.pl
jedobaby.com

Made in Poland with

