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Vybíráme ten nejlepší kočárek pro vás a vaše dvojčata 
 
Tento průvodce jsem vytvořila pro Vás, kteří vybíráte kočárek pro svá budoucí dvojčátka. Je 

to jeden z několika průvodců, které pro Vás máme. Probereme si různé podmínky, možnosti, nápady 
a okolnosti, které byste měli před nákupem kočárku zvážit. 

 
První důležitá okolnost, kterou je třeba zvážit a kterou rodiče jednoho miminka obvykle 

řešit nemusí je bydlení vs. Kočárek. Pokud bydlíte v rodinném domku a kočárek máte doma, je to 
ideální řešení. Miminka si připravíte, dáte do kočárku a jedete na procházku. Bohužel tuto výhodu 
nemají všichni. 

Ti, kteří takové štěstí nemají, musí změřit vchodové dveře, výtahy, kočárkárnu. Kam se 
s kočárkem vejdete? Na šířku má nejužší kočárek se sezením vedle sebe 75 cm. Kočárky tandemy na 
délku zase 150 cm. Pokud je kočárek v kočárkárně, jak donesete děti dolů? Na řadu přichází buď 
vložné tašky, tam si děti už doma nachystáte a pak snesete domů, nebo korby, ty jsou ovšem těžší, 
ale mají madlo na přenášení stejně jako vložné tašky ucha. Další možností je, nosit miminka dolů 
v autosedačkách a pak je do kočárku přendat. Jenže kdo chce budit spící miminko?  Každopádně 
myslete na to, že autosedačka i korba + dítě do každé ruky je opravdu hodně fyzicky náročné. 
V těchto případech je opravdu nejvhodnější vložná taška. Některé maminky řeší taky nošením 
v šátku, kombinace autosedačka - šátek. Pokud pojedete s kočárkem ve výtahu, změřte si výtah, 
otevřené dveře na boku také zabírají místo. Různá řešení jak naložit s výtahem najdete tady. 

 

  

 

 
Kočárek pro dvojčata bývá dost velkou cenovou položkou. Pokud nechcete do kočárku 

investovat hodně peněz, není od věci koupit si starší kočárek.  Jelikož právě tady opravdu platí, že 
cena odpovídá tomu, jak je kočárek lehký a komfortní (s výjimkou už hodně drahých kočárků, kde 
platíte i za značku  ), tak je lépe koupit si starší kočárek původně dražší, ale lehký a skladný, 
pohodlný než levnější nový kočárek, který je těžký a neskladný.  

 
Ke kočárkům bývá možnost dokoupit originál doplňky – fusaky, nánožníky, pláštěnku, držák 

na láhev, tašku na plenky, slunečníky, sluneční clony, vložky do kočárku, organizér, deky atd. Vše 
v jedné barvě nebo si nakombinujete, jak chcete. Jiné 
kočárky mají velké příslušenství již v ceně. Ptejte se 
dopředu, co vše je v ceně, ať vás pak konečná cena 
nepřekvapí. 

 
Některé kočárky nabízejí i možnost kombinace barev 

korbiček a sportovních sedaček a to tak, že můžete mít 
každou korbičku jinou nebo jinou barvu sporťáku a jinou 
korbiček.  

 
Samozřejmě nejlepší je vidět kočárek na život a 

pořádně si ho vyzkoušet a osahat, jak se s ním jezdí, jak se 
polohují záda, jak se nacvakávají korbičky a autosedačky, 
skládání kočárku, popř. si ho zkusit dát do kufru auta a mít 
možnost vidět více kočárků pohromadě a moci si je porovnat 

http://www.dvojcatka.cz/aktualita.php?id=29584
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na jednom místě. Obrázky na internetu jsou sice krásné a někdy 
mnohem krásnější než je skutečnost   

Pokud vybíráte kočárek, doporučuji vám podívat se na 
internet, jaké existují typy, jaké jsou jejich ceny, zeptat se 
kamarádek nebo ve skupinkách na FB, v diskusích, co by 
doporučili jiní, ale nakonec se vždy řídit sami sebou. To co 
vyhovuje kamarádce, nemusí nakonec vůbec vyhovovat vám.  

Pokud chcete znát náš názor, napište nám. Není nic 
jednoduššího než pořádat o radu a zkušenosti, kterých máme za 
léta fungování našeho obchodu skutečně dost.  Všechny kočárky 
prošly naším obchodem a mohli jsme si je osobně vyzkoušet a 
můžeme vám říct jejich klady a zápory. Víme, který kočárek je v čem lepší a horší, který se osvědčil 
a který méně. Který je lepší pro miminka narozená na zimu a který na léto.   

Preferujeme osobní kontakt, návštěvu u nás na prodejně, ale pokud jste z daleka, napište 
nám své tipy a dotazy. Pokud si nemůžete kočárek nikde odzkoušet, můžeme vám poslat vzorníky 
barev, popsat vám kvalitu materiálu a předat zkušenosti jiných maminek s vybraným typem. Srovnat 
Vámi vybrané značky a pomoci vám vybrat.  

 

 Za poslední roky prodeje a ze zkušeností nabízíme jen ty kočárky, o kterých víme, že jsou 
praktické, funkční a nebudete mít problémy s jejich poruchami a reklamaci. Kočárky odebíráme od 

autorizovaných dovozců s garancí servisu. 

U všech kočárků je důležitý i záruční a pozáruční servis, který nabízíme. A který doufám 
nebudete potřebovat   

 
Pokud si vybíráte kočárek starší, nebo např. kombinujete starší korby + nový sportovní 

kočárek, můžeme vám poradit s tím, zda jsou určité ročníky spolu kompatibilní. Také vám dovybavit 
kočárek doplňky, jako je pláštěnka, fusak atd. A v neposlední řadě zajistit náhradní díly pro starší 
kočárky – nová kola, nový košík apod.  
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Kočárky „VEDLE SEBE“  

 
po vytáhnutí tašek nebo odejmutí korbiček vzniká 
sportovní verze kočárku. Buď se dají nasadit dvě 
korbičky, nebo 2 vložné tašky. Když děti vyrostou z 
korbiček, tak se kočárek jednoduše přestaví na 
sporťák. 
Některé kočárky mají společnou boudičku a vložné 
tašky, jiné 2 oddělené korbičky. Oddělené boudy 
dělají kočárek na pohled opticky uzší a menší, také je 
to výhodné, když jedno dítě chce pozorovat okolí a 
druhé spí a je mu třeba stínit např. v létě. Polohování 
zad i nohou je už u všech kočárků pro dvojčata 
oddělené. 
 
a) mají vložné tašky 
 Vložné tašky jsou u dražších kočárků nejen vložnými 
taškami na přenášení dětí, ale propracované fusaky 
s nánožníkem, kapsami, různými zipy a vychytávkami 
na různá roční období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vložné tašky mohou být pouze měkké, některé mají v bocích dlouhé kapsy, kde vložíte výztuhy pro 
lepší tvar tašky a přenášení dětí. Mají ve většině případů odnímací ucha, aby z nich mohl v případě 
potřeby vzniknout také fusak. 

 
 Horní nánožník bývá celý na zip, pokud 
čekáte děti na léto, nánožník sundáte a máte 
jen tašky vymezující prostor pro každé z dětí. 
Na zimu je možno vybavit ještě kožešinou 
nebo matrací. Výhodou je jejich nízká 
hmotnost.  

 
 
 
 
 
 
 
Kočárky s vložnými taškami mají největší 
vnitřní prostor pro děti. Nevýhodou je, že mezi 
dětmi není vlastně žádná přepážka a mohou se 
rušit navzájem.  



4 

 

 
www.dvojcatka.cz                                                                    dvojcatka@dvojcatka.cz 

 

Tel. : 732 821 642 

 

b) mají korby 
Většina kočárků má 2 oddělené korbičky. Jednak je to designová 
záležitost, dobře se přenášejí (mají v horní části madlo), často mají i 
„nožky“, aby je bylo možno postavit na zem a nezašpinit. Mají odnímací 
nánožníky. Součástí korbičky je matrace.  
 
Potah v korbě bývá ze 100% bavlny a je prací. Na zimu je nutno korbičky 

vybavit dostatečně fusakem. Korby 
se nasazují přímo na konstrukci 
kočárku, takže ve většině případů máte sportovní kočárek – 
potah – pár měsíců schovaný a používáte korby a pak korbičky 
schováte / prodáte a využijete sportovní nástavby.  
 
Maminky také rády kombinují barvy 
– např. černý sportovní kočárek a 
modré korby, jelikož se používají 
zvlášť a mají tak pokaždé jinou 
barvu kočárku. A dokonce kombinují 
i korby modrá/růžová. 
 
 
Některé korbičky mají polohování 

zad. V zadní části korby bývá větrání, stříšky lze sklopit, některé mají 
všitou moskytiéru.  
 
Korby se nedají použít jako autosedačky !  
 
Korbičky používáme relativně krátkou dobu. Výhodou je, pokud se děti narodí na zimu. Důvodem je, 
že pokud dáme do korbičky fusak, zmenší se nám vnitřní část už tak úzké korbičky (cca 30 cm). Malá 

miminka i fusakem do korbičky dáme, větší, zhruba od 6 
měsíců už spíše ne (pokud se bavíme o korbičkách u 
kočárku do 80cm).  
Dalším omezením 
v korbičce je, když 
se děti začínají 
zvedat, popř. sedat, 
musíme přehodit 

z bezpečnostních 
důvodů na sporťák, 
protože korby nemají 
kšírky (ale lze 
dokoupit).  
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SEDAČKY ZA SEBOU – TANDEMY 
 

Ne každý tandem je kočárek pro dvojčata od narození, 
velká část tandemů jsou už sportovní kočárky, na které 
nejde nakliknout dvě korby, vložit dvě vložné tašky a 
tudíž vozit miminka od narození.  
Někdy lze  2 autosedačky, ale sportovní verze kočárku 
pak nemá už u 
obou sedaček 
polohování do 
úplného lehu, 
takže zde pozor 
na výběr. 
 
 

Na tandem pro dvojčata od narození lze nakliknout 2 korby, 
nebo vložit 2 vložné tašky. Korby jsou častější. 
 
Rozdíly, klady a zápory tandemů vs. Vedle sebe najdete  
v dalším e-booku. 

 
Systém tandemů je stejný – podvozek (někdy lze vybrat i barvu) a 
občas také i různé barvy korbiček -  a na něj nakliknete, co právě 
potřebujete – 2 autosedačky, 2 korby, 2 sportovní sedačky, jejich 
kombinace (ne vždy lze kombinovat 
vše !) a některé už nabízejí taky 
možnost přestavby na kočárek pro 
jedno dítě a tak můžete k lékaři 
s mono-kočárkem a odpoledne na 
procházku s dvojčaty a máte stále 
jeden a tentýž kočárek.  
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PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČEK   

– kočárky od narození mají už také možnost připevnění 
 2 autosedaček.  
 
 
- bezadaptérový, kdy přímo na podvozek nakliknete autosedačky 
(jedná se o kočárky, kdy je stejná značka kočárku jako autosedačky – 
např. Bebetto). Výrobce obvykle nabízí také možnost dokoupení 
adaptérů, pokud chcete autosedačky jiné značky, než je kočárek. 
Např. Maxi-Cosi, Cybex, Römer mají stejné zakončení a adaptér je 
shodný pro všechny tyto značky. 

 
- dokoupite plastové mezikusy podle značky autosedačky, které jednoduše 
nacvaknete na podvozek a poté připevníte autosedačky (ABC design) 
 
 
- dokoupite přímo adaptéry na autosedačky opět  

podle značky autosedačky. Tento typ je nejčastější a také jsou tyto 
adaptéry největší a dají nejvíce práce, ale stále je to otázka 60 
sekund  po vytažení podvozku z auta. Protože obvykle podvozek 
nejde s adaptéry složit. 
  

 
 
Někdo adaptéry nevyužije vůbec, jiní se bez nich neobejdou. 
 
Někteří rodiče je vozí v kufru a v případě potřeby prostě naloží jen podvozek a přendají děti 
z autosedaček takto jednoduše na kočárek. Nezbytné je to v případě, kdy jezdíte s dětmi  např. na 
časté rehabilitace a 2 vajíčka určitě sama maminka neunese. Tady je tato adaptérová možnost 
maximálně využitá.  
 
Ze zkušeností maminek jsou výborné adaptéry v případě, že bydlíte někde, kde je obtížné parkování 
a přenášíte děti daleko z auta do domu – paneláku.  
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SPORTOVNÍ KOČÁRKY 
 

 
 je to typ kočárků, které obvykle používáme, až jsou děti větší, 
protože v originálním provedení nejsou jejich součásti korbičky 
ani vložné tašky. 
 Ale lze je do kočárku použít, jelikož polohování zad je možné 
obvykle do úplného lehu.  Proto je pak kočárek použitelný od 
narození, v létě dokonce bez vložné tašky jen s lehkými fusaky 
nebo vložkami do kočárku.  
Tuto variantu volí rodiče, pokud musí např. nosit děti do 4.patra 
bez výtahu, kdy kočárek nechávají dole v kočárkárně a nahoru 
nosí pouze lehké vložné tašky.  
Další situace je úzký krátký výtah, kde se žádný dvojčatový 
kočárek nevejde, tudíž se sporťák složí, jednoduše opře, zabere 
málo místa a do výtahu se pak vejde i maminka se 2 vložnými 
taškami.  
Nevýhodou kočárku je, že na děti neuvidíte.  Výhodou je jejich 
nízká hmotnost a skladnost.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportovních kočárků je na trhu několik, rozdíly jsou hlavně v kvalitě potahového materiálu, 
hmotnosti, možnosti polohování rukojeti a polohování nožiček. Srovnání nejčastěji prodávaných 
najdete na webu dvojčátka.cz. 
 
Nebývá vždy součástí madlo před dětmi.  
Kola jsou z větší části plastová, často odpružená, nafukovací výjimečně.  
Skládají se buď překlopením dopředu, ale také dozadu /potahem nahoru/,rychle a jednoduše, 
složené tvoří nízký obdélník, výhodný do kufru auta.  
Proti klasickému kočárku od narození jsou mnohem lehčí.  
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TANDEM PRO STARŠÍ DVOJČATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jedná se o kočárky, které jsou určeny pro starší dvojčata nebo jako sourozenecké kočárky – miminko 
+ starší sourozenec. 
Polohování sedaček není do úplného lehu, proto nejsou vhodné pro děti od narození. Tudíž ani pro 
děti, které v kočárku spinkají.  Skládají se v kompletu, nic se nenacvakává, nesundává. Praktické do 
auta. Mívají prostorný košík. 
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GOLFOVÉ HOLE 
 
Golfové hole jsou kočárkem na krátké projížďky, do nákupních center, do města, ideální na 
dovolenou k moři a na transport do letadla. Jsou lehké, skladné. Nevýhodou jsou malá plastová 
kolečka, která činí jízdu na jakémkoliv nezpevněném povrchu obtížnou. Proto bývají golfové hole 
záložním kočárkem pro tyto výjimečné situace.  
Z větší části se nedají polohovat až do lehu.  
 
Jedním z důvodů je, že jsou určeny už pro větší děti, které už nepotřebují ležet a spát dlouho na 
rovné ploše. 
Jsou i golfové hole, které jdou do lehu a teoreticky do nich lze vložit vložnou tašku, popř. vozit 
miminka od narození na rovné ploše, ale kvůli plastovým kolům je kočárek dost nekomfortní.  
Golfové hole mívají  2-3 rukojeti, díky kterým se dá kočárek složit jako deštník a pak zabírají pouze 
zhruba 40 x 50 x 100 cm. Ovšem na druhou stranu se nedají řídit jednou rukou. 
Existují i golfové hole se spojenou rukojetí, které se lépe ovládají, avšak při složení je to už jako 
sportovní kočárek.  
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DETAILY  

 
 
Rozměry 

 
U kočárku pro dvojčata je rozměr kočárku jedno z nejdůležitějších kritérií. Většina již je 
konstruována tak, aby šíře byla menší než 80 cm. Ale jsou i takové, co mají více než 80 cm, je třeba 
si na toto dát pozor. Některé mají 82 cm, což dětem moc nepřidá a vám to znesnadní život 
s dvojčaty. Některé až 93 cm, které už jsou pro děti opravdu komfortní a pokud nemusíte řešit 
žádné dveře, tak proč ne, ale myslete na to, širší kočárek – větší konstrukce – vyšší hmotnost. 
 I přesto, že se vejdete do většiny dveří, nezapomeňte na výtah, protože ten má obvykle užší dveře. 
Dobře si proměřte všechny vchody a vstupy, které budete nuceni používat. Je vhodná i sklápěcí 
rukojeť, která rozměry kočárku zásadně zmenší do výtahu. 
Pokud budete jezdit na výlety, k rodičům, zkuste si dát kočárek do kufru auta. Vždy lze sundat 
kolečka, což vám může pomoci, pokud máte menší kufr. 
 

      
 

Důležité jsou také vnitřní rozměry korbiček. Na úkor toho, aby se kočárek všude vešel, je 
zmenšovaná šíře korbiček. Pokud budete mít miminko na zimu, myslete na to, zda se tam vejde 
zimní fusak. Vybírejte takový, který je ve dvojčatové kočárku odzkoušený.  
A ještě důležitější jsou rozměry sportovního kočárku, který budete používat po korbičkách. 
Srovnávejte a vybírejte.  

  

  
Hmotnost kočárku 

 
Pohybuje se od 8 kg – golfové hole do více než 30 kg. Nejlepší kočárky od narození váží ve sportovní 
verzi od 16 kg + korbičky.  Pokud budete mít kočárek stabilně složený a máte na něho místo, není 
vyšší váha ze začátku na překážku. Problém vzniká, pokud musíte každý den kočárek skládat nebo 
budete často cestovat. Naložit pak do kufru 30 kg kočárek není pro maminku právě ideální. Navíc za 
rok budete vozit 30kg + 2x10 kg a to už je pak znát.  

 
Při výběru kočárku sledujte, zda hmotnost kočárku je za celý kočárek, či jen za sportovní verzi, 
protože jen samotná korba váží cca 4,5 – 5 kg, vložná taška 2.5 kg. 
 
Zde bych chtěla zmínit hlavní rozdíl u dvojčatových kočárků, které souvisí s váhou a také s tím, zda 
má možnost otočit sportovní sedačky :  
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Možnost otočit sportovní sedačky 
 

       
 

Všechno souvisí s konstrukcí kočárku a sportovních sedaček.  
Kočárky, které mají sportovní sedačky řešené tak, že je to prakticky potah – látka připevněná 
pomocí suchých zipů a cvočků přímo na konstrukci jsou lehké, cca 16-17 kg, ale pak nejde sedačky 
otočit směrem k rodičům. 
Druhá možnost je, že každá sportovní sedačka má svoji vlastní konstrukci a pak lze na kočárek 
posadit různými směry. Ale v závěru je kočárek o pár kilo těžší. Také jeho skládání do kufru je 
komplikovanější.  
V prvním případě složíte kompletní sportovní kočárek najednou, ve druhém máte 3 části : konstrukci 
a  2  sportovní sedačky. 
 

  
 

 

  
Podvozek a kola 
 
U výběru podvozku je velmi důležité zvážit terén – jste z města a čeká vás jen asfalt, nebo dlažba, 
parky? Nebo z vesnice, budete jezdit po lesních a neupravených cestách? Jste turistická rodina?  
Podvozky nejlehčí jsou hliníkové a nově se objevují i s karbonovými prvky pro snížení hmotnosti.  

 
Na tvrdý terén není problém plastová kolečka nebo pryžová. 
Začínají se objevovat i kola bezdušová, dnes už vždy 
s odpružením. A nově se objevují i kola s kuličkovým ložiskem pro 
co nejsnadnější jízdu.  Pro obtížnější terén jsou lepší větší kola 
nafukovací, sice hrozí možnost píchnutí duše, ale to šikovný 
manžel opraví jako na kole   
Čím větší kolečka, tím se kočárek lépe tlačí zejména do kopce a 
když jdou děti větší a těžší. Mnoho kočárku má dnes nastavitelné 
odpružení. 
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Brzdy 
 
Brzdy patří také mezi důležité příslušenství a je samozřejmou součástí. 
Je důležité se starat o brzdy, občas kola sundat, promazat brzdový 
systém. Výhodou bývá brzda na rukojeti, ale to nabízí pouze Teutonie, 
Jané a TFK, Bob. Je důležitá, pokud plánujete bruslení na in-linech. 
Brzda na rukojeti je praktická, ale není to prvek, který by měl zásadně 
ovlivňovat váš výběr kočárku.  

 
Rukojeť 

 
Nejlépe je si vyzkoušet, jak vám bude sedět. 
Pokud máte vysokého tatínka nebo máte 
dítě, které bude chtít taky vozit kočárek, je 
ideální nastavitelná rukojeť. Přehazovací 
rukojeť je u dvojčatových kočárků vzácností, 
protože lze pouze v případě, že nemáte přední otočná kola. Spíše se 
přehazují celé sportovní sedačky po směru a proti směru. 
Složení rukojeti často pomáhá zmenšit si kočárek do výtahu.  
 
Boudička 

 
Je dobré, pokud je v boudičce větrání zakryté moskytiérou, ve velkém 
horku oceníte vzduch, který bude v boudičce proudit. Slouží taky k tomu, 

aby miminku udělala stín. Tato funkce se doplní dobře slunečníkem nebo stínítky ať s UVA a UVB 
filtry. Některé kočárky mají boudičku spojenou, jiné rozdělenou, oddělená je vhodnější, pokud 
jedno miminko spí a druhé se chce už dívat na svět.  

Střecha na sportovním kočárku by měla mít co největší sluneční clonu. Některé boudičky se dají 
překlopit hodně dopředu a zastínit spící děti. A nejen stíní, ale v zimě jsou proti větru a sněhu. 
Vyhnete se pak dokupování slunečních stříšek, slunečníků nebo nevzhledných plen přehozených přes 
kočárky   

Omyvatelnost 

 
Zjistěte si, zda je potah kočárku sundávací a tudíž prací. Obvykle v ruce na 30°C. Korbičky mají 
prací vnitřní bavlněné potahy a matrace. Nejde prát sportovní boudičky, ty mají vyztužení. Zbytek 
obvykle ano. Včetně košíku. Praktický je sundávací a prací potah na madle, který je od dětských 
ručiček často ušpiněný. Vhodné je do sportovního kočárku používat vložky, které chrání potah a lépe 
se čistí od dětských svačinek.  
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Polohování opěrek 

 kočárky pro dvojčata mívají oddělené polohování zad i 
nožiček. Aby každé dítě mělo své pohodlí. Je důležité, 
kam až jde zádová opěrka složit, pokud budete vozit 
miminko, které ještě neumí sedět. Také je důležité si 
polohování zkusit, není nic lepšího, než muset 
zmáčknout na každé straně některou z pojistek a nemít 
třetí ruku na sklopení opěrky. Ideální je polohování 
popruhem, multipoziční , kdy si sami nastavíte sklon 
zádové opěrky. 
 
Obvykle jde polohovat kočárky od narození do úplného 
lehu. Ale občas je pouze 150°. Což pro děti od cca 6 
měsíců nevadí, protože už  jsou zvědavé a chtějí vidět 
okolí. 

 
Opěrky nohou by měly být taky polohovatelné, aby při 
spaní mohly mít děti nohy natažené a je lepší, pokud 
nekončí pevných ohnutím  vzhůru, protože většímu 

dítěti by to mohlo vadit a tlačit. Stejně tak krátké opěrky nohou, kdy by se dítěti při spaní houpaly 
nožky.  
Některé sportovní sedačky se polohují celé, jako houpačky a  
pak nikdy není opěrka zad a polohování nohou v rovině. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natáčecí kolečka 

Kočár s natáčecími koly se lépe ovládá a jsou již z větší části samozřejmé. Kolečka se dají zafixovat, 
pokud je zrovna natáčení nežádoucí – bahno, sníh. Otáčení kol vám velice usnadní jízdu s kočárkem. 

 
Doplňky 
Ke kočárku se dá dokoupit spousta doplňků. Některé mají leccos ve výbavě, tudíž v ceně. To si 
zjistěte před nákupem, protože pak byste při nákupu doplňků mohli ten dražší kočárek o hodně 
přeplatit. 

  
Určitě budete potřebovat: 
- pláštěnku 

- nánožník na zimu (oddělené nebo pro každé dítě zvlášť) 
- na léto slunečník nebo stínítko, moskytiéru – bývá součástí korbiček, ale ne sportovních sedaček 

- na zimu fusaky 

- praktická je přebalovací taška nebo batoh 
- deky do kočárku 
- vložky na ochranu potahu 
- rukávník 
Dále můžete kočárek vybavit 
- madla  
- držák na láhve 
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Doplňky se dají koupit originální, nebo univerzální. Univerzální jsou obvykle levnější a pro i tak 
drahé kočárky pro dvojčata to bývá výborná volba. 
 
 Je spousta fusaků, zavinovaček, dek, vložek do kočárků, rukávníků atd, které bohužel vůbec nesedí 
do dvojčatových kočárků, které mají uzší sedačky a korby než běžné kočárky, nebo je nelze na 
kočárky upevnit. Nebo jsou nepřiměřeně drahé…Proto ve spolupráci s šicí dílnou šijeme, navrhujeme 
a úspěšně prodáváme vlastní doplňky ke kočárkům, které jsou funkční a barevně nám ladí ke 
kočárkům. Např. zimní fleecové fusaky jsou připravené do malých korbiček, aby vám nezabíraly 
zbytečné místo v už tak úzkých korbách. Stejně tak dostatečně velké pláštěnky, nebo nánožníky. 
Vše nejdříve na kočárcích odzkoušíme, jaké bude zapínání, materiál, barva, funkčnost a teprve pak 
je dáme do prodeje, abyste byli vždy spokojeni. 

 

 

  

  

Další díly:  

              Sporťák nebo golfové hole ? 

   Kočárek na jaro 

            Britax B-Agile double x Baby Jogger City mini double /GT/ x Valco ? 

            Jak vyřešit problém "výtah v paneláku x dvojčatový kočárek" 

            Srovnání Bumbleride x Easywalker x TFK 

  Nánožník na kočárek 

   Vybíráme zimní fusaky  

Najdete na našich stránkách www.dvojcatka.cz v odd. E-booky 

  

Stále pro vás hledáme novinky, vychytávky, rady a zkušenosti, které Vám zprostředkováváme přes 

naše stránky, přes Facebook a nejraději osobně. 

  

Těšíme se na vaši návštěvu !   dvojčátka.cz 

 

  

  

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1EJHvB3fcWQd27pBAV6hr73th8uv0_UcW89Q8qfa2NKI/edit#slide=id.gc6c28edc_099
https://drive.google.com/file/d/0B_uGsXQbSdWvOU5ac0lCZUJqeTA/edit?usp=sharing
http://www.dvojcatka.cz/aktualita.php?id=29584
https://drive.google.com/open?id=0B_uGsXQbSdWvbFBIMnRHRDhXREE
http://www.dvojcatka.cz/
http://www.dvojcatka.cz/aktualita.php?id=31040
http://www.facebook.com/pages/Dvoj%C4%8D%C3%A1tkacz/173199306062659

