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Dear friends, 
Yedoo family has extended again. Our scooters and bikes can 
be seen not only in most of European countries but also at 
places like New Zealand, India, Japan, or Réunion and New 
Caledonia islands. Yedoo is represented also in the USA. 

Great team and enthusiasm has been always the core of 
our work. And it is great to see Yedoo spreading. Thank 
you for your trust and I am looking forward to our further 
cooperation. 

Dan Pilát  |   C o m pa n y  o w n e r

Vážení přátelé, 
rodina Yedoo se opět rozrostla. Koloběžky a další naše 
produkty dnes můžete potkat nejen ve většině států Evropy, 
ale i na takových místech, jako je Nový Zéland, Indie, Japonsko 
nebo ostrovy Reunion a Nová Kaledonie. Své zastoupení již 
máme ale i ve Spojených státech amerických.

Základem naší práce bylo vždy nadšení a skvělý tým 
spolupracovníků. Je báječné vědět, že je nás stále více. 

Děkujeme za vaši důvěru a těším se na další spolupráci. 

Dan Pilát  |   m a j i t e l  f i r m y

where our 
scooters ride?
kde jezdí naše 
koloběžky?

  EN |   yedoo is authentic Czech brand 
of scooters, running bikes and 
children bikes with original design, 
high quality, and bright colours. 

 CZ |    yedoo je původní česká značka 
koloběžek, odrážedel a dětských 
kol originálního designu, kvalitního 
provedení a zářivých barev.

Who we are? 
kdo jsme?

Réunion (fr)

united
arab

emirates

india

japan

new zealand

new 
caledonia

USA

europe

Russia

brasil

marocco
turkey

south
korea

Fun for the whole family

zábava pro celou rodinu

stunts and tricksakrobacie a triky

To school and for a trip

do školy i na výlet

Both for city and park

do města i do parku

first riding
pro první ježdění
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EN |  all the scooters, running bikes and children bikes comply with 
the corresponding eU standards (ČSn en 14619:2005, ČSn en 71-
1+a9:2009, ČSn en 14765+a1:2008, ČSn en 71-3+a1:1996) and are 
certified by the following testing labs: engineering test istitute 
(Strojírenský zkušební ústav, s.p.), technical and test institute for 
Construction prague (tZÚS praha, s.p.)  - its branch ZÚlp in České 
Budějovice, and tÜV SÜD Czech s.r.o. for detailed information, 
please visit www.yedoo.eu. 

CZ |  Všechny uvedené koloběžky, odrážedla a dětská kola splňují 
příslušné normy eU ( ČSn en 14619:2005, ČSn en 71-1+a9:2009, 
ČSn en 14765+a1:2008, ČSn en 71-3+a1:1996) a jsou certifikovány 
zkušebními ústavy: Strojírenský zkušební ústav, s.p., tZÚS praha, 
s.p. - odštěpný závod ZÚlp České Budějovice, tÜV SÜD Czech s.r.o. 
podrobné info najdete na www.yedoo.cz. 

ScooteRS / koloběžky

CoNtENts / obsah

City [sity]Mezeq [mezek] Ox [oks] Wzoom [vzům] Tidit [tydýt] Mau [mau]

6 10 14 18 22 26

RUnning And childRen’S bikeS  / odrážedla a dětská kola

30 34 38
Too Too [tů tů] Pidapi 16 [pidapi]Pidapi 12 [pidapi]

First-rate quality, technical 
innovation, original design, wide 
selection of colour variations. 

Vysoká kvalita, technické inovace, 
originální design, široká nabídka 
barevných variant.

superior
yedoo
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Versions / Varianty

1 | yedoo Mezeq DIsC
Disc brakes Tektro / Kotoučové brzdy Tektro

  11,8 kg

2 | yedoo Mezeq v brake
Aluminium Tektro V brakes / Hliníkové „V“ brzdy Tektro

  11,2 kg

Resistant scooter for extreme rides in 
moderately difficult terrain. 

Odolná koloběžka pro požitek z dravé jízdy 
v lehkém i středně těžkém terénu. 

20“

16“

yedoo

max

min

150 kg 
155 cm

mezeq
size / velikost

wheels / kola 20“/16“, Innova, Quick-release alu 
levers / hliníkové rychloupínací páčky 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

Mezeq DISC – 11,5 / 8 cm
Mezeq V BRAKE – 10,5 / 7 cm

weight / váha Mezeq DISC – 11,8 kg
Mezeq V BRAKE – 11,2 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy Mezeq DISC – 2x Tektro Novela brake 
caliper + Tektro 160mm disc rotor / 
brzdový třmen tektro novela + disc 
rotor tektro 160mm
Mezeq V BRAKE – 2x „V“ Alu Tektro

rims / ráfky Aluminium, double protection at the 
front rim / hliníkové, přední ráfek 
s dvojitou stěnou

hubs & bearings / náboje a ložiska Mezeq DISC – Assess industrial 
bearings / průmyslová ložiska
Mezeq V BRAKE – Quando conical / 
konusová

stem / pŘedstavec Zoom – Aluminium / hliníkový

headset / hlavové složenÍ Neco – Aluminium / hliníkové

brake levers / brzdové páčky Tektro

handlebar / ŘidÍtka Yedoo – Aluminium / hliníková

grips / madla Ergonomic / ergonomická

stand / stojánek Integrated, protection against injuries 
integrovaný, ochrana proti zranění

Technical description / Technický popis

yedoo SUPERIOR

Citymezeq ox wzoom tidit mau
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1 | yedoo Mezeq DIsC Colour versions / Barevné varianty 2 | yedoo Mezeq v brake Colour versions / Barevné varianty

blAck gReen

blAck gReenblAck blUe

blAck blUeblAck yellow

blAck yellowblAck white

blAck white
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16“

12“

Comfortable and practical scooter with 
universal use for the city as well as elsewhere. 

Pohodlná a praktická koloběžka 
s univerzálním využitím ve městě i mimo něj. 

yedoo

max

min

120 kg 
145 cm

City
size / velikost

wheels / kola 16“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,5 / 7 cm

weight / váha 9,3 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 2x „V“ Alu Tektro

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Neco – steel / ocelové

brake levers / brzdové páčky Tektro + Bowden cables with flexible 
terminations / tektro + lanovody 
s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Ergonomic / ergonomická

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis

135 cm
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cm

36 cm

66 cm

yedoo SUPERIOR

Citymezeq ox wzoom tidit mau

yedoo SUPERIOR
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yedoo City Colour versions / Barevné varianty

blAck gReen

blAck blUe blAck Red

blAck violet mAgentA pink

Sky blUe gold

blAck yellow

blAck mAgentA
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size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

11,5 / 8 cm

weight / váha 8,7 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 2x „V“ Alu Tektro

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Neco – steel / ocelová

brake levers / brzdové páčky Tektro + Bowden cables with flexible 
terminations / tektro + lanovody 
s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Ergonomic / ergonomická

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis

Skilful scooter for crazy rides. 

Obratná koloběžka pro bláznivou jízdu.

12“

12“

yedoo

max

min

120 kg 
125 cm

ox
124 cm

8
4

-9
7 

cm

36 cm

66 cm

Citymezeq ox wzoom tidit mau

yedoo SUPERIOR



yedoo ox Colour versions / Barevné varianty

mAgentA

blAck mAgentA

16 17

blAck blUe

blUegReen

blAck yellow
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size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,2 / 7 cm

weight / váha 8 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 2x „V“ Alu Promax

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Neco – steel / ocelové

brake levers / brzdové páčky Sparkle + Bowden cables with flexible 
terminations / sparkle + lanovody 
s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis

Safe scooter for restless schoolkids. 

Bezpečná koloběžka pro neposedné školáky. 

12“
12“

yedoo

wzoom
max

min

100 kg 
115 cm

6+

120 cm

8
0

-9
2 

cm

32 cm

56 cm

Citymezeq ox wzoom tidit mau

yedoo SUPERIOR



yedoo wzoom Colour versions / Barevné varianty

gReen

blAck violet

20 21

blAck yellow

mAgentAblUe

blAck Red
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size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova

weight / váha 7,5 kg

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,2 / 7 cm

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 1x „V“ Alu Promax

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Neco – steel / ocelové

brake lever / brzdová páčka Sparkle + Bowden cable with flexible 
termination / sparkle + lanovod 
s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis

Playful scooter for pre-scholars and school kids 
to ride for fun. 

Hravá koloběžka pro malé školáky  
a předškoláky, pro jízdu i pro zábavu.  

12“

12“

yedoo

tidit

max

min

100 kg 
115 cm

5+ 120 cm

7
7-

8
8 

cm

32 cm

53 cm

Citymezeq ox wzoom tidit mau

yedoo SUPERIOR



yedoo tidit Colour versions / Barevné varianty

violet

pink

24 25

gReen

yellowRed

blUe

details / detaily
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size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10 / 7 cm

weight / váha 6,5 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 1x „V“ Alu Promax

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Neco – steel / ocelové

brake lever / brzdová páčka Sparkle (children size) & Bowden  
cable with flexible termination  
sparkle (dětská velikost)  
+ lanovod s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis

The lightest scooter for the smallest kids. 

Nejlehčí dětská koloběžka pro nejmenší děti. 

12“

12“

yedoo

mau
max

min

75 kg 
100 cm

4+ 113 cm

7
2-

8
2 

cm

32 cm

52 cm

Citymezeq ox wzoom tidit mau

yedoo SUPERIOR



yedoo mau Colour versions / barevné varianty
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gReen

violetblUe

pink
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size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

weight / váha TOO TOO C – 3,8 kg
TOO TOO B – 3,9 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 1x „V“ Alu Promax

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

hubs & bearings / náboje a ložiska Assess – steel / ocelová

headset / hlavové složenÍ TOO TOO C – Neco steel with 
integrated backstops / neco steel 
s integovanými dorazy
TOO TOO B – Plastic / plastové kluzné

brake lever / brzdová páčka Sparkle (child size) + Bowden cable 
with flexible termination / sparkle 
(dětská velikost) + lanovod  
s flexibilním zakončením

handlebar / ŘidÍtka TOO TOO C – Aluminium / hliníková
TOO TOO B – steel – chrome / ocelová 
– pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

Technical description / Technický popisVersions / Varianty

1 | yedoo too too c
Aluminium handlebar with backstops, bearing wheel 
headset, V-brake on the rear wheel / Hliníková řidítka, 
ložiskové hlavové složení s intergrovanými dorazy proti 
protočení řidítek, „V“ brzda na zadním kole

  3,8 kg

2 | yedoo too too B
V-brake on the rear wheel / „V“ brzda na zadním kole

  3,9 kg

Running bike – a playful and easy way to teach your 
children to hold balance and to prepare them for 
their first real bike. 

Odrážedlo – zábavná a snadná cesta, jak vaše dítě 
naučit rovnováze a připravit je na jejich první kolo.  

12“

12“

yedoo

too too

max

min

75 kg 
90 cm

2+

83 cm

51
-5
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35 cm

B

B

C

C

yedoo SUPERIOR

pidapi 12too too pidapi 16
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1 | yedoo too too c Colour versions / barevné varianty

blUe

gReen

yellow

pink mAgentA

violet

2 | yedoo too too b Colour versions / barevné varianty

blUe

gReen

yellow

pink mAgentA

violet

33
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Versions / Varianty

1 | yedoo pidapi12 alu
Lightweight aluminium frame / Odlehčený hliníkový rám

  7,2 kg (Without training wheels / bez balančních koleček)

2 | yedoo pidapi12 steel
Standard steel frame / Standardní ocelový rám

  8 kg (Without training wheels / bez balančních koleček)

details / detaily

size / velikost

wheels / kola 12“/12“ inflatable / nafukovací

weight / váha Pidapi 12 ALU – 7,2 kg
Pidapi 12 STEEL – 8 kg

frame and fork / rám a vidlice Pidapi 12 ALU – Aluminium / hliníkový 
Pidapi 12 STEEL – Steel / ocelový

brakes / brzdy 1x Alu V-brake C-Star & pedal brake 
(torpedo) / 1x „v“ alu c-star & pedá-
lová (torpedo)

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

brake lever / brzdová páčka Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

training wheels / balančnÍ kolečka Included / součástí kola

Technical description / Technický popis

92 cm

52 cm

6
6

-7
1 

cm

A

4
5

-5
8 

cm

A

6
8

-7
1 

cm

S

4
5

-5
6 

cm

S

Smallest children bike with steel 
or lightweight aluminium frame. 

Nejmenší dětské kolo  
s ocelovým, nebo odlehčeným 
hliníkovým rámem.

yedoo

pidapi12

max

min

75 kg 
95 cm

3+

12“

12“

pidapi 12too too pidapi 16

yedoo SUPERIOR
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1 | yedoo pidapi 12 alu Colour versions / barevné varianty 2 | yedoo pidapi 12 steel Colour versions / barevné varianty

mAgentA

mAgentA

gReen gReen

blUe

blUe
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16“

16“

size / velikost

wheels / kola 16“/16“ inflatable / nafukovací

weight / váha Pidapi 16 ALU – 9,0 kg
Pidapi 16 STEEL – 10,5 kg

frame and fork / rám a vidlice Pidapi 16 ALU – Aluminium / hliníkový 
Pidapi 16 STEEL – Steel / ocelový

brakes / brzdy 1x Alu V-brake Promax & pedal brake 
(torpedo) / 1x „v“ alu promax & 
pedálová (torpedo)

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

brake lever / brzdová páčka Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí kola

training wheels / balančnÍ kolečka Included / součástí kola

Technical description / Technický popisVersions / Varianty

1 | yedoo pidapi16 alu
Lightweight aluminium frame / Odlehčený hliníkový rám

  9,0 kg (Without training wheels / bez balančních koleček)

2 | yedoo pidapi16 steel
Standard steel frame / Standardní ocelový rám

  10,5 kg (Without training wheels / bez balančních koleček)

Children bike with steel  
or lightweight aluminium frame. 

Dětské kolo s ocelovým nebo  
odlehčeným hliníkovým rámem. 

yedoo

pidapi16

max

min

75 kg 
105 cm

4+

113 cm

8
2-

8
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cm
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cm

54 cm

details / detailypidapi 12too too pidapi 16

yedoo SUPERIOR
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1 | yedoo pidapi 16 alu Colour versions / barevné varianty 2 | yedoo pidapi 16 steel Colour versions / barevné varianty

mAgentA

mAgentA

gReen gReen

blUe

blUe
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Good quality for even 
better prices.

Výborný poměr  
kvalita/cena.

Basic
yedoo

three 03four 04 two 02 one 01

44 46 48 50

52
fifty 50

ScooteRS / koloběžky

CoNtENts / obsah

RUnning bikeS  / odrážedlaEN |  all the scooters, running bikes and children bikes comply with 
the corresponding eU standards (ČSn en 14619:2005, ČSn en 71-
1+a9:2009, ČSn en 14765+a1:2008, ČSn en 71-3+a1:1996) and are 
certified by the following testing labs: engineering test istitute 
(Strojírenský zkušební ústav, s.p.), technical and test institute for 
Construction prague (tZÚS praha, s.p.)  - its branch ZÚlp in České 
Budějovice, and tÜV SÜD Czech s.r.o. for detailed information, 
please visit www.yedoo.eu. 

CZ |  Všechny uvedené koloběžky, odrážedla a dětská kola splňují 
příslušné normy eU ( ČSn en 14619:2005, ČSn en 71-1+a9:2009, 
ČSn en 14765+a1:2008, ČSn en 71-3+a1:1996) a jsou certifikovány 
zkušebními ústavy: Strojírenský zkušební ústav, s.p., tZÚS praha, 
s.p. - odštěpný závod ZÚlp České Budějovice, tÜV SÜD Czech s.r.o. 
podrobné info najdete na www.yedoo.cz. 
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colour Versions / barevné Varianty

Racing design and quality components will be 
appreciated by those who love to feel the wind 
in the hair.  

Závodní design a kvalitní komponenty ocení 
každý, kdo miluje vítr ve vlasech. 

16“

12“

yedoo

four 04

three 03four 04 two 02 one 01

max

min

120 kg 
145 cm

12+

size / velikost

wheels / kola 16“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,5 / 7 cm

weight / váha 9,3 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 2x „V“ Alu Winzip

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Bearing / ložiskové

brake levers / brzdové páčky Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla BMX

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

135 cm

9
3

-1
0

5 
cm

36 cm

66 cm

Technical description / Technický popis

blUe

Red

gReen

yedoo basic
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colour Versions / barevné Varianty

Skilled scooter for which the kids and their 
parents will compete. 

Obratná koloběžka, o kterou se děti budou 
prát se svými rodiči! 

12“

12“

yedoo

three 03

max

min

100 kg 
120 cm

8+

size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,2 / 7 cm

weight / váha 8 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 2x „V“ Alu Winzip

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Bearing / ložiskové

brake levers / brzdové páčky Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis
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4948

12“

12“

colour Versions / barevné Varianty

Scooter that will enhance all the crazy  
adventures of little explorers. 

Koloběžka, která podpoří všechna bláznivá 
dobrodružství malých objevitelů.  

yedoo

two 02

max

min

100 kg 
115 cm

5+

size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

10,2 / 7 cm

weight / váha 7,5 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 1x „V“ Alu Winzip

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

stem / pŘedstavec Steel – chrome
ocelový – pochromovaný

headset / hlavové složenÍ Bearing / ložiskové

brake lever / brzdová páčka Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis
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5150

colour Versions / barevné Varianty

The smallest scooter for the first fun  
expeditions. 

Nejmenší koloběžka pro první výpravy  
za dobrodružstvím. 

12“

12“

yedoo

one 01

max

min

75 kg 
100 cm

4+

size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

distance between footboard/frame 
and ground / výška stupátka a rámu 
nad terénem 

9,5 / 6,5 cm

weight / váha 5,8 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy 1x Foot brake / nášlapná brzda

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

headset / hlavové složenÍ Bearing / ložiskové

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

stand / stojánek Included / součástí koloběžky

Technical description / Technický popis
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Convenient for schools and kindergartens  
(highly damage-proof and low-maintenance). 

Vyvinuto speciálně pro školy a školky  
(vysoká odolnost, minimální nároky na údržbu). 

yedoo basic



5352

12“

Favorite running bike that will make family  
trips more enjoyable for the little ones. 

Oblíbené odrážedlo, které dětem zpestří  
rodinné výlety. 

12“

yedoo

fifty 50

max

min

75 kg 
90 cm

2+

size / velikost

wheels / kola 12“/12“, Innova 

weight / váha FIFTY B – 4,2 kg
FIFTY A – 3,8 kg

frame and fork / rám a vidlice Hi-ten steel

brakes / brzdy FIFTY A – Without brake / bez brzdy
FIFTY B – 1x „V“ Alu

rims / ráfky Aluminium / hliníkové

headset / hlavové složenÍ Plastic / plastové kluzné

brake lever / brzdová páčka Sparkle

handlebar / ŘidÍtka Steel – chrome
ocelová – pochromovaná

grips / madla Moulded handles with wider endings 
tvarovaná s rozšířenými konci

Technical description / Technický popisVersions / Varianty

1 | yedoo fifty50 b
V-brake on the rear wheel / „V“ brzda na zadním kole

  4,2 kg

2 | yedoo fifty50 A
Version without brake / Model bez brzdy

  3,8 kg

85 cm
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35 cm

details / detaily

Convenient for schools and kindergartens  
(highly damage-proof and low-maintenance). 

Vyvinuto speciálně pro školy a školky  
(vysoká odolnost, minimální nároky na údržbu). 

fifty 50

yedoo basic
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1 | yedoo fifty 50 b Colour versions / barevné varianty 2 | yedoo fifty 50 a Colour versions / barevné varianty
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oFFICE / sAMPLE RooM

A radlická 80 | 150 00  praha 5 | Czech republic

T +420 251 556 204, +420 737 279 228

F +420 251 553 424

E info@yedoo.eu 

www.yedoo.eu

CENtRAL stoCK

A Brunka 64 | 396 01  Humpolec | Czech republic

KANCELář / vZoRKovNA

A radlická 80 | 150 00  praha 5

T +420 251 552 217 (fakturace, objednávky) 
 +420 737 279 226 (Distribuce praha)

F +420 251 553 424

E objednavky@intrea.cz 

www.yedoo.cz

B2B shoP: vo.intrea.cz

CENtRáLNí sKLAD

A Brunka 64 | 396 01  Humpolec

T +420 737 279 591

E skladhumpolec@intrea.cz

EN | cz |


