
say hello 
to joie™

Značka Joie byla založena v roce 2011 skupinou několika přátel žijících ve Velké Británii. Jejich cílem
bylo zúročit mnohaleté zkušenosti s výrobou produktů pro děti a přetavit je ve výrobky,
které svým designem a kvalitou nadchnou rodiče po celém světě. 

Značka Joie je výsledkem úspěšné snahy svých zakladatelů o sortiment tvořený co nejkvalitnějšími 
materiály, s vysokou úrovní bezpečí, spolehlivosti, funkčnosti a pohodlí pro děti i rodiče.
Cílem však nebylo vytvořit další hi-endovou značku pro pár vyvolených. Výrobky Joie jsou vybaveny 
pouze tím, co rodiče a jejich děti skutečně potřebují bez nesmyslných příkras. Díky tomu
se i přes nekompromisní požadavky na kvalitu podařilo zachovat příznivou cenu, díky které jsou
výrobky Joie dostupné širší skupině zákazníků. 

Díky nadšení a tvrdé práci se značka Joie stala za pouhé 4 roky jednou z nejprodávanějších značek
ve Velké Británii. Za svou krátkou dobu existence si získala spousty obdivovatelů a dnes lze výrobky
Joie zakoupit již ve více než 50 zemích světa!  



say hello 
to joie™

jsem testován za extrémních
podmínek, pro případ,
že budu používán na severním
pólu, nebo na rovníku

jsem mačkaný, narážený,
upuštěný a třesený více než
14 000 krát, pro případ, že můj
doručovatel  spěchá.

jsem testován
na 12 extrémních typů terénu,
pro případ, že jsou moji
rodiče horolezci

jsem testován proti oděru
smirkovým papírem
a pískem, pro případ,
že jsem dítě z pláže

jsem otevřen a zavřen
3000 krát, protože
jak víme, počasí se mění
velice často

sem testován na všechny
představitelné chemikálie,
pro případ,
že junior rád žvýká

během vývoje jsem testován
ve stovce crashtestů
při rychlosti 50 km/h
pro jistotu

jsem testován
při jízdě přes 60 km,
takže dojedu všude
kam potřebujete

to vše děláme proto, aby
rodiče mohli relaxovat
při bezpečné a pohodlné jízdě,
kamkoliv se s dětmi vydají

www.joiebaby.info

Sami jsme rodiči a tak chápeme, že si chcete především užívat krásné chvíle s novým členem rodiny. 
Abychom se ujistili, že Joie bude vaším spolehlivým partnerem po dobu prvních let jeho života, 
podrobujeme všechny výrobky velmi pečlivé kontrole. Tím získáváme jistotu, že vše bude fungovat
jak má!

Veškeré naše výrobky prochází v průběhu výroby několika kontrolními stanovišti, kde zjišťujeme, zda 
všechny části správně fungují a také zda je výrobek zcela kompletní. Po každé výrobní sérii ještě 
přidáváme další namátkovou kontrolu několika kusů, které kompletně rozebereme a zkontrolujeme,
zda byla každá jednotlivá část vyrobena dle našich přísných požadavků.
Díky tomu si držíme extrémně nízké procento reklamací, které činí méně než 1%! 

Vážíme si nejen vás, našich zákazníků, ale také našich zaměstnanců a životního prostředí. Z tohoto 
důvodu splňují všechny naše výrobní závody přísné normy potvrzující, že se jedná o bezpečná, zdraví 
nezávadná a ekologicky šetrná pracoviště.

Již dnes jsme úspěšnou firmou, a proto se snažíme část našeho úspěchu přenést na ty, kteří neměli 
takové štěstí jako my. Proto firma Joie každoročně věnuje více než 5000 svých kočárků dětem
s pohybovým hendikepem.



Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

gemm™

travel
systém

Ochrana proti
bočnímu nárazu
Zvýšená ochrana
hlavičky
i těla dítěte

5-bodové pásy
Udržují dítě správně
usazené v bezpečné
pozici po celou dobu
vaší cesty

Vysoce kvalitní plasty
Kvalitní materiály
a komponenty jsou vyráběny
tak, aby byla zajištěna jejich
maximální odolnost.

Bezpečné útočiště navržené tak, aby chránilo vaše dítě.
Je to praktický partner kočárků Joie, díky kterému
se udržíte v pohybu i když vaše malé usne.



Midnight

www.joiebaby.info

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
proti
oděru

testován
na

chemikálie

vyrobeno
s láskou
k dětem

testován
ve 100

crashtestech

Dostupná barva:

• autosedačka skupiny 0+
• schválená pro používání proti směru jízdy
  pro dítě od 0 do 13kg
• ochrana proti bočnímu nárazu
• odnímatelné vnitřní vložky
• potah pratelný v pračce
• polohovatelná, ergonomická rukojeť
• nastavitelná sluneční stříška
• tvarovaná skořepina umožňuje stabilní pozici,
  nebo možnost houpání
• lze ji bezadaptérově upevnit na kočárky Joie*
• instalace pomocí tříbodového pásu automobilu,
  nebo báze (dokupuje se)

Klíčové vlastnosti:

Specifikace:
Rozměry: d. 63 x š. 44 x v. 55 cm
Lůžko: d. 73 x š. 23 cm
Hmotnost: 4 kg
Využitelnost: Od narození do 13 kg
Schváleno dle: ECE R44/04

• 5 - bodové pásy s polstrováním
• certifikována pro použití v letecké přepravě
• látky testované dle normy Oeko-Tex®

*pro připevnění na Joie Chrome jsou potřeba adaptéry

uchycení na kočárky
Joie bez použití adapterů

odnímatelný
a pratelný potah

nastavitelná sluneční
stříška

vyjímatelné
vnitřní vložky



i-Anchor™

PRVNÍ
i-Size

Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

Dokonalá pevnost
Rychlá a snadná instalace
pomocí báze i-AnchorFix
využívá systém ISOFIX
pro skálopevné uchycení.

první autosedačka
schválená dle ECE R129

ve Velké Británii

Flexibilní a robustní systém navržený tak,
aby dokázal komfortně přepravit vašeho malého
pasažéra. Je vždy připraven pro zajištění
bezpečí na libovolně náročné trase.

Flexibilita i-AnchorSafe
Autosedačka i-Anchor,
poskytuje ochranu až do zhruba
4 let věku dítěte. Lze ji upoutat
po i proti směru jízdy.

Pohodlí během cest
Autosedačka je plně nastavitelná
do sedmi pozic sklonu. Výšku
opěrky hlavy nastavíte zároveň
s výškou pásů jedním pohybem.



Carribean Salsa Domino Walnut

Dostupné barvy:

www.joiebaby.info

Specifikace meet i-Anchor:
Rozměry: d. 54 x š. 44 x v. 51 cm
Sedák: d. 27 x š. 27 cm
Hmotnost: 8,1 kg (s bází 14,3 kg)
Využitelnost: Od cca 6 měsíců do 19,5 kg
(přibližně do 4 let)
Schváleno dle: ECE R129.00

• první autosedačka schválená dle i-Size ECE R129
   ve Velké Británii
• systém i-Size vhodný od narození
• možnost instalace po nebo proti směru jízdy
   do zhruba 4 let věku dítěte
• exklusivní trojitá ochrana díky podhlavníku
   se třemi vrstvami různých materiálů
• ochraná vrstva z patentovaného pěnového
   materiálu Intelli-Fit pro maximální ochranu
   proti bočnímu nárazu
• roste s dítětem-výška opěrky hlavy a pásů se
   nastavuje jednoduchým pohybem jednou rukou
   a nevyžaduje jakékoliv provlékání pásů
• nastavitelné prvky ochrany proti bočnímu nárazu
• díky odnímatelným výplním a nastavitelné opěrce
   hlavy vždy získáte ideální pohodlí

• snadno snímatelné, čistitelné polstrování
• ventilace na zadní straně autosedačky
• jednoduché a bezpečné nakliknutí autosedačky do báze
• změna směru uchycení sedačky pomocí jednoho tlačítka
• 5 - bodové pásy s polstrováním
• centrální nastavení pásů
• látky certifikované dle Oeko-tex®

Báze i-Anchor
• nastavitelná do 7 poloh sklonu pohybem jedné ruky
• bezpečná instalace pomocí ISOFIXu 
• možnost upevnění pomocí 3 – bodového pásu vozidla
   (pouze autosedačka Gemm)
• barevné indikátory potvrzují správné upevnění báze,
   opěrné nohy a autosedačky do báze
• nastavitelná opěrná noha

group 0+/1
i-Anchor FIX ISOFIX base

polohování sklonu
jednou rukou

i během cestování

trojitá ochrana díky
patentované pěně

Intelli-Fit

roste s dítětem – snadné
nastavení podhlavníku

i pásů

zadní vzpěra
pro bezpečné cestování

proti směru jízdy

Specifikace i-Anchor FIX ISOFIX base:
Kompatibilní s autosedačkami skupiny 0+
Joie Gemm a i-Anchor
Rozměry: d. 63 x š. 31,5 x v. 25 cm
Hmotnost: 6,2 kg
Schváleno dle: ECE R44/04, ECE R129

Klíčové vlastnosti:

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
proti
oděru

testován
na

chemikálie

vyrobeno
s láskou
k dětem

testován
ve 100

crashtestech



trillo LX™

Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

Zvýšená bezpečnost
Komplexní ochrana
proti bočnímu
nárazu doplněná
o odnímatelné prvky.

Pohodlný a bezpečný
ISOSAFE konektory
upevní autosedačku
na ISOFIX úchyty
v automobilu.

Nastavitelný komfort
Výškově nastavitelná
opěrka hlavy poskytne
flexibilní komfort
dle aktuální výšky dítěte.

Tato autosedačka zajistí bezstarostnou jízdu
vašeho rostoucího cestovatele přibližně od jeho 4 let.
Díky ní dopřejete vašemu dítěti vynikající úroveň
bezpečí, stylu a komfortu.



Cyberspace InkwellFireworks

Specifikace:
Rozměry: d. 40 x š. 55 x v. 69 cm
Sedák: d. 35 x š. 30 cm
Hmotnost: 4,8 kg
Využitelnost: od 15 - 36 kg
Autosedačka skupiny 2/3

www.joiebaby.info

Schváleno dle: ECE R44/04

Dostupné barvy:

• autosedačka skupiny 2/3
• schválená pro použití ve směru jízdy od 15 - 36kg
• zvýšená a zesílená ochrana proti bočnímu nárazu
• výškově nastavitelná hlavová opěrka
• snímatelný, v pračce pratelný potah
• 2 výsuvné držáky nápojů
• integrovaný vodič pásu na podhlavníku
• konektory ISOSAFE
• polstrované opěrky rukou
• odnímatelné prvky boční ochrany
• polstrování s výplní z paměťové pěny
• látky certifikované dle Oeko-Tex®

ISOSAFE
konektory

2 výsuvné držáky
nápojů

výškově nastavitelná
hlavová opěrka

dodatečné prvky
boční ochrany

Klíčové vlastnosti:

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
proti
oděru

testován
na

chemikálie

vyrobeno
s láskou
k dětem

testován
ve 100

crashtestech



travel
systém

litetrax™ 4

32 cm

83 cm

Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

Čtyřkolový sportovní kočárek. Jeho praktičnost a komfortní výbava
jsou výzvou i pro ty nejnáročnější malé objevitele. Moderní design
kombinovaný s jednoručním skládáním dělá
z tohoto kočárku ten, který musíte mít.

Elegantní a sportovní
Stylový, čtyřkolový
kočárek se perfektně hodí
pro všechny typy
cestovatelů.

Složen ve vteřině
Okamžité složení jednou
rukou je chytře umístěné
uprostřed sezení – prostě jen
zatáhnete a je to.

Stylový a funkční
Jednoduchý design
obsahuje vše potřebné
pro cestování bez
zbytečného povyku.

SKLÁDÁNÍ JEDNOU RUKOU



Black Shadow Milkway Sporty Blue Fog

• jednoruční skládání s ovládáním na sedáku
• skvělá poloha zádové opěrky s minimálním
   sklonem
• jednoduchá čtyřkolová konstrukce
• kompatibilní s autosedačkou Joie Gemm (0+),
   bezadaptérově
• automatická pojistka proti rozložení
• po složení samostatně stojí
• 4 pozice zádové opěrky
• 2 pozice opěrky nohou
• rozkládatelná bouda s okénkem a ventilací
• prostorný košík

Klíčové vlastnosti:

Dostupné barvy:

rychlé skládání
jednou rukou

velká rozkládatelná
bouda se zipem

poloha zádové opěrky
vhodná i pro kojence

odnímatelné
madlo

Specifikace:
Rozměry: d. 92 x š. 59 x v. 103 cm
Rozměry po složení: d. 83 x š. 59 x v. 32 cm
Lůžko: d. 65 x š. 32 cm
Hmotnost: 9 kg
Celková nosnost 20 kg
Schváleno dle: EN1888-2012

www.joiebaby.info

kompatibilní s autosedačkou
Joie Gemm skupiny 0+

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
ve 12 typech

terénů

testován
proti
oděru

bouda
testována

na 3000 cyklů

testován
na

chemikálie

testován
na 60 km

dráze

vyrobeno
s láskou
k dětem

• odpružení všech kol
• aretace předních kol
• rychloodnímatelná přední a zadní kola
• skladný, vejde se i do malého zavazadelníku
• odnímatelné madlo s látkovým potahem
• praktická nožní brzda
• pětibodové pásy s příjemným polstrováním
• látky certifikované dle Oeko-Tex®



travel
systém

chrome™ dlx

91 cm

45 cm

Značka Joie pochází z Anglie. Byla založena v roce 2011. V tuto chvíli 
patří mezi nejprodávanější značky ve Velké Británii a nabízí své 

produkty ve více než 50 zemích světa. I přes krátkou dobu její působnosti na světovém trhu          
se podařilo jejím produktům získat řadu uznávaných ocenění, například za praktičnost a design.

Multifunkční kočárek
Absolutně všestranný
v kombinaci
s autosedačkou, korbou
i otočným sezením.

Vhodný pro kojence
Zcela sklopná zádová opěrka
a nastavitelná opěrka
nohou vytváří pohodlný
prostor i pro odpočinek.

Obousměrný
Kočárek složíte i s nasazeným
sportovním sezením, které lze
vozit upevněné po i proti
směru jízdy.

Úžasný kombinovaný kočárek navržený tak, aby dokázal
zkombinovat všechny potřebné požadavky. Hluboká korba,
autosedačka a obousměrná sportovní nástavba
splní veškeré vaše nároky.



www.joiebaby.info

Java Pavement

Dostupné barvy:

Klíčové vlastnosti:

Java Pavement

Specifikace:
Rozměry: d. 75 x š. 59 x v. 106 cm
Rozměry po složení: d. 91 x š. 59 x v. 45 cm
Lůžko: d. 86 x š. 29 cm
Hmotnost: 12,5 kg
Celková nosnost 20 kg
Schváleno dle: EN1888-2012

Kompatibilní s hlubokou korbou a autosedačkou
Joie Gemm skupiny 0+ při použití adaptérů,
které jsou součástí kočárku.
Rozměry hluboké korby: d. 83 x š. 42 x v. 59 cm
Lůžko hluboké korby: d. 70 x š. 31 cm

• kočárek lze složit s nasazenou sportovní nástavbou
• skvělá poloha zádové opěrky s minimálním sklonem 
• kompatibilní s autosedačkou Gemm
   a korbou Chrome DLX
• obousměrné sezení
• velmi kompaktní po složení
• automatická pojistka proti rozložení
• po složení jej lze snadno přepravovat
• 5 pozic zádové opěrky
• 2 polohy opěrky nohou
• výškově nastavitelná rukojeť
   s protiskluzovým povrchem
• rozkládatelná bouda s okénkem
 

• odpružení všech kol
• přední otočná kola s aretací
• rychloodnímatelná přední a zadní kola
• gumová, pěnou plněná kola
• odnímatelné a výklopné madlo
• praktická nožní brzda
• 5 - bodové pásy s polstrováním
• látky certifikované dle Oeko-tex®

složení se sportovní
nástavbou

rozkládatelná bouda
s okénkem

pět poloh
zádové opěrky

kompatibilní s korbou
a autosedačkou

testován
za extrémních

teplot

testován
pro odolnost
při přepravě

testován
ve 12 typech

terénů

testován
proti
oděru

bouda
testována

na 3000 cyklů

testován
na

chemikálie

testován
na 60 km

dráze

vyrobeno
s láskou
k dětem


