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Kozlík Baby
Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Baby je ideální 
volbou pro aktivní rodiče a jejich děti. Vyznačuje se pevnou 
konstrukcí, odolnou i pro použití v náročnějším terénu, 
kam se s běžným kočárkem nelze dostat. Sportovní 
kočárek za kolo Kozlík Baby byl oceněný jako nejlepší 
český výrobek v soutěži Bike Brno Prestige 2009. 

  
Kozlík Max

  
Kozlík Junior
Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Junior 
je navržen pro potřeby handicapovaných dětí a jejich rodičů. 
Na trhu zcela ojedinělý kočárek otevírá rodinám s tělesně 
postiženými dětmi nové možnosti trávení volného času. 
Díky pevné konstrukci je vhodný i pro použití v náročnějším 
terénu, kam se s běžným kočárkem nebo invalidním vozíkem 
nelze dostat.Kočárky jsou s velkou oblibou používány 
při množství sportovních aktivit handicapovaných dětí. 

Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Max nabízí všechny 
přednosti kočárku Kozlík s dostatkem prostoru i pro velké 
děti. Společných aktivit se proto nemusíte vzdávat ani 
ve chvíli, kdy Vaše děti vyrostou. Na trhu zcela ojedinělý 
kočárek otevírá nové možnosti pro aktivní trávení volného 
času i rodinám s dospělými handicapovanými dětmi.
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BENECYKL® s.r.o. Chvalovka 1342/9 
635 00 Brno
Česká republika

IČO: 29298725 
DIČ: CZ29298725

mail: info@benecykl.cz
www.benecykl.cz

O nás 
Společnost BENECYKL® s.r.o. se již od roku 1999 zabývá vývojem, výrobou a prodejem sportovních 
kočárků pro oblíbené venkovní aktivity, jako jsou turistika, cyklistika, jogging, inline, běžecké lyžování 
a další. Kočárky jsou vyráběných ve 3 velikostech – Baby, Junior a Max a jsou proto vhodné nejen 
pro nejmenší děti, ale i pro dospívající se zdravotním handicapem. 

Všechny sportovní vozíky BENECYKL® se vyznačují snadnou ovladatelností, lehkou konstrukcí 
a vysokou mírou bezpečnosti.

Dlouholeté znalosti nabyté vývojem produktů pro handicapované děti a sportovce byly přeneseny 
do výroby sportovních kočárků pro běžné využití. Ve sportovním kočárku Kozlík se tak snoubí 
maximální bezpečnost s důrazem na prvky podporující zdravý vývoj dítěte, snadná manipulovatelnost, 
umožňující okamžité využití, či odolná konstrukce usnadňující pohyb v jakémkoliv terénu. 

Prostorná a stabilní konstrukce umožňuje dětem komfort a pohodlí i při dlouhodobějším použití. 
Díky možnosti polohování je možno měnit polohu dítěte ze sedu téměř do lehu a střídat tak režim 
spánku s aktivnějším režimem. Kočárky mají šikmý závěs zadních kol a díky tomu jsou bezpečné 
i v náročnějším terénu. 

BENECYKL® s.r.o. je sociální podnik a vyrobené vozíky nesou označení Český výrobek.
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   multifunkčnost – možnost celoročního využití k široké škále aktivit

   pevná konstrukce pro zdravý vývoj páteře dítěte s možností polohování

   větrná i tepelná clona

   maximální stabilita v zatáčkách i v nerovném terénu díky šikmému závěsu kol

   dlouhá životnost bez nutnosti složité údržby

   maximální pohodlí a bezpečnost díky polstrování sedačky kočárku

   polohování náklonem předního kola (dítě může pohodlně sedět nebo téměř ležet)

   snadná ovladatelnost

   množství příslušenství (pláštěnka, fixační vložka, zimní vak, vak na kola, přepravní vak)

   možnost vložení dětské autosedačky

Sportovní kočárek  
Kozlík Baby
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Složení výrobku: boudička se sítí proti hmyzu a kamínkům,  
zadní kola, madlo s ruční brzdou, přední malé otočné kolečko,  
přední velké kolo, tažná tyč + ochranný štít, adaptér na kolo,  
brašna na madlo, brašna zadní malá, pláštěnka,  
obal na kola (černý), vlaječka + prut
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Provedení trubkový rám z hliníkové slitiny

Hmotnost 13,5 kg

Výška včetně kol 105 cm

Šířka stopy 78 cm

Nosnost 40 kg

Možnost polohování ano

Snímatelný potah ano

Výška zad 65 cm

Délka sedáku 22 cm

Celková délka pro nohy 55 cm

Šířka sedačky v dolní části 31 cm

Šířka sedačky v oblasti ramen 38 cm

Rozměry pro transport:

Šířka 58 cm

Délka 114 cm

Výška 66 cm
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Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Baby je ideální volbou pro aktivní rodiče a jejich 

děti. Vyznačuje se pevnou konstrukcí, odolnou i pro použití v náročnějším terénu, kam se 

s běžným kočárkem nelze dostat. Sportovní kočárek za kolo Kozlík Baby byl oceněný jako 

nejlepší český výrobek v soutěži Bike Brno Prestige 2009. 

  
Polohování
Díky možnosti náklonu přední části kočárku nemusí dítě pouze sedět,  
ale může i pohodlně ležet a tyto polohy lze podle potřeby snadno střídat.

 
Stabilita v terénu
Díky šikmému závěsu zadních kol je kočárek bezpečný  
i v náročnějším terénu a nehrozí tak jeho překlopení.

BENECYKL® s.r.o. Chvalovka 1342/9 
635 00 Brno
Česká republika

IČO: 29298725 
DIČ: CZ29298725

mail: info@benecykl.cz
www.benecykl.cz
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   multifunkčnost – možnost celoročního využití k široké škále aktivit 

   pevná konstrukce pro zdravý vývoj páteře dítěte s možností polohování 

   větrná i tepelná clona 

   maximální stabilita v zatáčkách i v nerovném terénu díky šikmému závěsu kol 

   dlouhá životnost bez nutnosti složité údržby 

   maximální pohodlí a bezpečnost díky polstrování sedačky kočárku 

   polohování náklonem předního kola (dítě může pohodlně sedět nebo téměř ležet) 

   snadná ovladatelnost 

   množství příslušenství (pláštěnka, fixační vložka, zimní vak, vak na kola, přepravní vak)

   uvolňuje spasticitu, předchází otlakům a kontrakturám, chrání zdravý vývoj páteře dítěte

Sportovní kočárek  
Kozlík Junior
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Složení výrobku: boudička se sítí proti hmyzu a kamínkům,  
zadní kola, madlo s ruční brzdou, přední malé otočné kolečko,  
přední velké kolo, tažná tyč + ochranný štít, adaptér na kolo,  
brašna na madlo, brašna zadní malá, pláštěnka,  
obal na kola (černý), vlaječka + prut
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Provedení trubkový rám z hliníkové slitiny

Hmotnost 16,5 kg

Výška včetně kol 120 cm

Šířka stopy 78 cm

Nosnost 60 kg

Možnost polohování ano

Snímatelný potah ano

Výška zad 70 cm

Délka sedáku 40 cm

Celková délka pro nohy 80 cm

Šířka sedačky v dolní části 33 cm

Šířka sedačky v oblasti ramen 38 cm

Rozměry pro transport:

Šířka 62 cm

Délka 136 cm

Výška 71 cm

Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Junior je navržen pro potřeby handicapovaných 

dětí a jejich rodičů. Na trhu zcela ojedinělý kočárek otevírá rodinám s tělesně postiženými 

dětmi nové možnosti trávení volného času. Díky pevné konstrukci je vhodný i pro 

použití v náročnějším terénu, kam se s běžným kočárkem nebo invalidním vozíkem 

nelze dostat. Kočárky jsou s velkou oblibou používány při množství sportovních aktivit 

handicapovaných dětí. 

  
Polohování
Díky možnosti náklonu přední části kočárku nemusí dítě 
pouze sedět, ale může i pohodlně ležet a tyto polohy  
lze podle potřeby snadno střídat.

Stabilita 
v terénu
Díky šikmému závěsu zadních kol  
je kočárek bezpečný i v náročnějším  
terénu a nehrozí tak jeho překlopení.
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BENECYKL® s.r.o. Chvalovka 1342/9 
635 00 Brno
Česká republika

IČO: 29298725 
DIČ: CZ29298725

mail: info@benecykl.cz
www.benecykl.cz
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   multifunkčnost – možnost celoročního využití k široké škále aktivit 

   pevná konstrukce pro zdravý vývoj páteře dítěte s možností polohování 

   větrná i tepelná clona 

   maximální stabilita v zatáčkách i v nerovném terénu díky šikmému závěsu kol 

   dlouhá životnost bez nutnosti složité údržby 

   maximální pohodlí a bezpečnost díky polstrování sedačky kočárku 

   polohování náklonem předního kola (dítě může pohodlně sedět nebo téměř ležet) 

   snadná ovladatelnost 

   množství příslušenství (pláštěnka, fixační vložka, zimní vak, vak na kola, přepravní vak)

   uvolňuje spasticitu, předchází otlakům a kontrakturám, chrání zdravý vývoj páteře dítěte

Sportovní kočárek  
Kozlík Max
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Složení výrobku: boudička se sítí proti hmyzu a kamínkům,
zadní kola, fixační vložka MAX, madlo s ruční brzdou,
přední malé otočné kolečko, přední velké kolo,  
tažná tyč + ochranný štít, adaptér na kolo,  
brašna na madlo, brašna zadní malá, pláštěnka,  
obal na kola (černý), vlaječka + prut
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Provedení trubkový rám z hliníkové slitiny

Hmotnost 18,5 kg

Výška včetně kol 120 cm

Šířka stopy 78 cm

Nosnost 75 kg

Možnost polohování ano

Snímatelný potah ano

Výška zad 90 cm

Délka sedáku 40 cm

Celková délka pro nohy 100 cm

Šířka sedačky v dolní části 33 cm

Šířka sedačky v oblasti ramen 40 cm

Rozměry pro transport:

Šířka 62 cm

Délka 158 cm

Výška 85 cm

Sportovní kočárek a vozík za kolo Kozlík Max nabízí všechny přednosti kočárku Kozlík 

s dostatkem prostoru i pro velké děti. Společných aktivit se proto nemusíte vzdávat ani 

ve chvíli, kdy Vaše děti vyrostou. Na trhu zcela ojedinělý kočárek otevírá nové možnosti 

pro aktivní trávení volného času i rodinám s dospělými handicapovanými dětmi.

  
Polohování
Díky možnosti náklonu přední části kočárku nemusí dítě pouze sedět, ale může 
i pohodlně ležet a tyto polohy lze podle potřeby snadno střídat.
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BENECYKL® s.r.o. Chvalovka 1342/9 
635 00 Brno
Česká republika

IČO: 29298725 
DIČ: CZ29298725

mail: info@benecykl.cz
www.benecykl.cz

Stabilita v terénu
Díky šikmému závěsu zadních kol je kočárek bezpečný i v náročnějším  
terénu a nehrozí tak jeho překlopení.
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