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SNOW FUTURE 
 
Sportovní sáně nejvyšší třídy s jedinečným designem 

 

 inovativní design a ušlechtilý tvar s ergonomicky formovanou čelní i zadní 
partií 

 komfortní odpružení sedáku pro náročné jezdce 

 polstrovaná, protiskluzová sedací plocha pro pevné sezení 

 teleskopické řízení  se středovou lyží pro skvělé vedení směru na svahu 

 kovové brzdy ovládané z obou stran přes úchopy vyztužené skleněným 
vláknem pro precizní brzdnou kontrolu a extrémní zátěž  

 dvoustěnný plastový podvozek s prohnutými, nízko umístěnými a šikmo 
běžícími ocelovými pásky na spodní ploše lyžin pro  

       ▪ zajištění optimálního těžiště při jízdě na svahu 
      ▪ zajištění co nejmenšího krutu a třecího odporu při jízdě 
      ▪ vysokou míru ovladatelnosti a tedy bezpečnou jízdu 
      ▪ velmi dobrý skluz na všech druzích sněhu 

 propracovaná nášlapnice pro silný pocit bezpečné jízdy 

 kvalitní, mrazu odolný plast 
 

 
 
 
 
 

 
CE, GS  přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 100 kg 
Rozměry v cm:  117x50x30 
Hmotnost:  8.700 g 

 

 
 

 
 

SNOW SPEED 

 
Kombinované zaoblené Hightech sáně s vyjímečným tvarem 
 

 inovativní design a ušlechtilý tvar s ergonomicky formovanou čelní i zadní 
partií 

 sáně jsou vyrobeny za použití nejmodernějších technologií zpracování  

 komfortní odpružení sedáku pro náročné jezdce 

 polstrovaná, protiskluzová sedací a lehací plocha pro pevné držení těla 

 variabilní využitelnost jako 1místné nebo 2 místné sáně a také sáně pro 
skeletonovou jízdu vleže 

 2 na sobě nezávislé kovové brzdy s řídícím i brzdným efektem pro 
optimální držení či změnu směru jízdy 

 úchopy brzd vyztužené skleněným vláknem pro precizní brzdnou kontrolu 
a extrémní zátěž 

 dvoustěnný plastový podvozek s prohnutými, nízko umístěnými a šikmo 
běžícími ocelovými pásky na spodní ploše lyžin pro  

       ▪ zajištění optimálního těžiště pro zlepšení jízdní pozice na svahu 
      ▪ co nejmenší krut a třecí odpor při jízdě 
      ▪ vysokou obratnost a tedy bezpečnou jízdu 
      ▪ bezpečnou jízdu i na tvrdých podkladech  

 ergonomicky formovaná čelní i zadní partie pro jisté držení těla 

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 Upozornění: při jízdě vleže je potřeba použít helmu na hlavu ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CE, GS přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 100 kg 
Rozměry v cm: 117x 50x35 
Hmotnost : 8.300 g 
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SNOW COMFORT 
 
Sáně s nejvyšším komfortem s použitím designu sání pro psí spřežení jsou určeny 
zejména pro děti, seniory a postižené občany. 
 

 jedinečné Hightech sáně od KHW inovativního a ušlechtilého designu 

 jsou vyrobeny za použití nejmodernějších technologií 

 trubkový opěrný a zádržný posuvný systém s pevným postranním rámem 
pro malé děti, seniory a postižené 

 zvýšený zadní díl, nastavitelná opěrka hlavy a zařízení pro odstrkování  

 3 stavitelné bezpečnostní popruhy oblasti holení, stehen a pánve   

 2 na sobě nezávislé kovové brzdy s řídícím i brzdným efektem pro 
optimální držení či změnu směru jízdy 

 použitelné a ovladatelné také doprovázející osobou ze zvláštního 
samostatného pojízdného stupátka  

 polstrovaná, protiskluzová a pohodlná sedací plocha pro vynikající držení 
těla 

 komfortní a výkonné odpružení sedáku 

 zabudované nášlapy pro pocit bezpečné jízdy 

 dvoustěnný plastový podvozek s prohnutými, nízko umístěnými a šikmo 
běžícími ocelovými pásky na spodní ploše lyžin pro  

        ▪ zajištění optimálního těžiště při jízdě na svahu 
        ▪ zajištění co nejmenšího krutu a třecího odporu při vysokém tempu jízdy   
           na každém svahu 
        ▪ vysokou obratnost a tedy bezpečnou jízdu 
        ▪ velmi dobrý skluz na všech druzích sněhu                                                                                                                                                                                                                         

 kvalitní, mrazu odolný plast 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CE, GS přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 100 kg 
Rozměry v cm: 117x50x49 
Hmotnost: 13.000 g 
 

 
 

CHAMPION DE LUXE  
 
Kompaktní sportovní a závodní sáně, vyrobené v Hightech designu s rámem z 
lehkého kovu.  
 

 elegantní sklápěcí a přenosná varianta závodní sání pro sportovní 
sáňkování na všech svazích 

 velmi vysoká směrová stabilita a snadná ovladatelnost díky jedinečnému a 
inovativnímu designu sání, vyrobených z nejkvalitnějších materiálů a za 
použití nejmodernějších výrobních technik 

 jedinečný, pokrokový sklápěcí mechanismus pro jednoduchou přepravu 

 lze pohodlně přenášet zavěšené na zádech 

 postranní úchyty pro pevné držení i jednoduché přenášení 

 příznivá hmotnost, přesto vysoký komfort 

 měkká, protiskluzová a ergonomicky tvarovaná sedací plocha 

 prohnuté, nízko umístěné a šikmo běžící ocelové pásky na spodní ploše 
lyžin pro 

       ▪ zajištění optimálního těžiště pro zlepšení jízdní pozice na svahu 
       ▪ co nejmenší krut a třecí odpor při vysokém tempu jízdy na každém svahu 
       ▪ vysokou obratnost a tedy bezpečnou jízdu 
       ▪ skvělý skluz na všech druzích sněhu 

 vysoká pružnost a schopnost odolávat rázům pro bezpečnost jezdce 

 kvalitní, mrazu odolný plast 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CE, GS přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 100 kg 
Rozměry v cm: 112x47x20 
Hmotnost: 5.900 g 
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SNOW ROCKET 
Kompaktní, rychlé sáňky pro děti a mládež  
 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 lehký materiál pro jednoduché tažení i nošení  

 vysoký komfort jízdy díky výbornému ovládání 

 nízko položené lyžiny a sedací plocha zaručují maximální stabilitu v každé 
situaci 

 jedinečný, ergonomický design díky inovativní konstrukci bez rohů a hran 

 lze doplnit sedákem Allround Seat  

 umožní zvláštní potěšení ze sáňkování pro naše nejmenší 

 na lyžinách ocelové pásky pro výborný skluz 

 skvělé jízdní vlastnosti a zrychlení na všech druzích sněhu a různých svazích  

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm:  82x45x13 
Hmotnost: 2.800 g 
 
 

 
 
SNOW BABY DREAM 
Skvělé sáňky pro nejmenší děti.  
 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 pohodlný a bezpečný dětský sedák, který může být doplněn samostatně 
objednávaným dětským vakem Baby Sack 

 bezpečnostní popruh k upevnění dítěte s rychloupínací přezkou 

 sklápěcí držadlo umožňuje pohodlné táhnutí či tlačení sáněk 

 nízké riziko převrácení díky optimálnímu těžišti a zvláštní konstrukci 

 držadlo a sedák jsou snadno odmontovatelné 

 pak lze sáňky používat bez sedáku a držadla dále jako samostatné sáňky 
pro děti a mládež 

 kvalitní, mrazu odolný plast    

 kovové pásky na lyžinách pro ideální skluz 
 

 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: 1 - 3 roky 
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 82x45x36,5 
Hmotnost: 6.200 g 
 
 

 
SNOW BABY DREAM se světelným modulem 
Skvělé sáňky pro nejmenší děti, v tomto případě ještě bezpečnější díky 
zabudovanému systému osvětlení LE diodami pro zlepšení viditelnosti sáněk za 
soumraku.   
 

 zabudovaný LED světelný systém s různými stupni blikání zlepšuje 
viditelnost sáněk ostatními účastníky provozu na svazích  

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 pohodlný a bezpečný dětský sedák, který může být doplněn samostatně 
objednávaným dětským vakem Baby Sack 

 bezpečnostní popruh k upevnění dítěte s rychloupínací přezkou 

 sklápěcí držadlo umožňuje pohodlné táhnutí či tlačení sáněk 

 nízké riziko převrácení díky optimálnímu těžišti a zvláštní konstrukci 

 držadlo a sedák jsou odmontovatelné 

 pak lze sáňky používat bez sedáku a držadla dále jako samostatné sáňky 
pro děti a mládež 

 kvalitní, mrazu odolný plast    

 kovové pásky na lyžinách pro ideální skluz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: 1 - 3 roky 
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 82x45x36,5 
Hmotnost: 6.300 g 
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SNOW TIGER COMFORT 

Pružné sportovní sáně inovativní konstrukce v moderním designu a s dětskou 
ohrádkou pro nejmenší děti. 

 elegantní a barevně svěží alternativa k dřevěným sáňkám 

 ergonomicky tvarovaná bezpečnostní ohrádka pro malé děti včetně 
upevňovacího popruhu s rychloupínací přezkou 

 ocelové pásky na skluznicích se starají o vysoké tempo na všech svazích 

 široké skluznice zajišťují velmi dobrý skluz na sněhu 

 pružnost a ohebnost sáněk zabezpečuje přizpůsobení se každému terénu 

 oblast sedáku je protiskluzově polstrována 

 kolem dokola běžící úchopný rám umožňuje bezpečné držení v každé 
situaci 

 k sáňkám lze namontovat kovovou vodicí tyč (objednává se zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: 2 – 4 roky  
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm: 104x47x54 
Hmotnost: 3.500 g 
 

 
SNOW SHUTTLE 
Robustní jedno- či dvoumístné plastové sáně moderního designu 

 lehčí, modernější alternativa všech dřevěných sáněk 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 vyspělá konstrukce díky využití zkušeností z oblasti výkonnostních 
sportovních sání  

 pohodlná a bezpečná sedací pozice díky vytvarovaným úchopům v zadní 
části sedáku 

 konstrukce zajišťuje bezpečné zapření nohou na více místech podvozku 

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. Sedák lze umístit do více poloh na sáních. (Allround Seat se objednává 
zvlášť) 

 vybaveny tvarovanými ocelovými pásky na lyžinách pro excelentní skluz za všech 
podmínek na svazích 

 určeny pro děti, mládež i dospělé všeho věku a různého vzrůstu 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: 110x47x25 
Hmotnost: 4.300 g 
 

 
SNOW SHUTTLE se světelným modulem 
Umožňují jízdu v době soumraku i v noci: robustní sáně od KHW pro jednoho či dva 
jezdce.  

 moderní a lehké sportovní sáně s jedinečným LED světelným systémem 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 vyspělá konstrukce díky využití zkušeností z oblasti výkonnostních 
sportovních sání  

 pohodlná a bezpečná sedací pozice díky vytvarovaným úchopům v zadní 
části sedáku 

 konstrukce zajišťuje bezpečné zapření nohou na více místech podvozku 

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. Sedák lze umístit do více poloh na sáních. (Allround Seat se objednává 
zvlášť) 

●     vybaveny tvarovanými ocelovými pásky na lyžinách pro excelentní skluz za všech  
        podmínek na svazích 

 určeny pro děti, mládež i dospělé všeho věku a různého vzrůstu 

 jedinečný LED světelný systém umožňuje prvotřídní viditelnost sání 
ostatními účastníky provozu na svahu 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: 110x47x25 
Hmotnost: 4.400 g 
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SNOW SHUTTLE DE LUXE 
Moderní jedno- či dvoumístné sáně z rodiny Shuttle od KHW, tentokrát s volantem 
a středovou vodicí lyží.  

 moderní design s inovativním systémem řízení pro optimální provedení 
jízdy 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 vyspělá konstrukce díky využití zkušeností z oblasti výkonnostních 
sportovních sání  

 pohodlná a bezpečná sedací pozice díky vytvarovaným úchopům v zadní 
části sedáku 

 konstrukce zajišťuje bezpečné zapření nohou na více místech podvozku 

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. (Allround Seat se objednává zvlášť) 

 vybaveny tvarovanými ocelovými pásky na lyžinách pro excelentní skluz za všech  
        podmínek na svazích 

 určeny pro děti, mládež i dospělé všeho věku a různého vzrůstu 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 

 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: 110x47x25 
Hmotnost: 5.600 g 
 

SNOW SHUTTLE DE LUXE se světelným modulem  
Volant, vodicí lyže a osvětlení – jedno- či dvoumístné sáně rodiny Shuttle 
v prémiové variantě pro celou rodinu.  

 moderní design s inovativním řídícím a LED světelným systémem  

 volant a středová vodicí lyže pro optimální provedení jízdy 

 moderní design s inovativním systémem řízení pro optimální provedení 
jízdy 

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 vyspělá konstrukce díky využití zkušeností z oblasti výkonnostních 
sportovních sání  

 pohodlná a bezpečná sedací pozice díky vytvarovaným úchopům v zadní 
části sedáku 

 konstrukce zajišťuje bezpečné zapření nohou na více místech podvozku 

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. (Allround Seat se objednává zvlášť) 

 vybaveny tvarovanými ocelovými pásky na lyžinách pro excelentní skluz za všech  
        podmínek na svazích 

 určeny pro děti, mládež i dospělé všeho věku a různého vzrůstu 

 jedinečný LED světelný systém umožňuje prvotřídní viditelnost sání 
ostatními účastníky provozu na svahu 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: 110x47x25 
Nosnost: 5.700 g 
 

 
CRAZY BOB 
Bláznivý design sáněk pro malé i velké.  

 inovativní koncept sáněk pro děti a mládež  

 vyspělý, ladný a plynulý tvar bez rohů a hran  

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 ergonomicky tvarovaná čelní i zadní partie 

 lehké, ale přesto velmi stabilní 

 zapuštěné lyžinky z nerezové oceli pro optimální skluz a nejlepší zrychlení  

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. (Allround Seat se objednává zvlášť) 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 75 kg 
Rozměry v cm: 91x44x27 
Nosnost: 2.700 g 
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CRAZY BOB se světelným modulem 
 
Vesele bláznivé sportovní sáňky pro více pozornosti.  

 snadno rozpoznatelné pro všechny účastníky provozu na svahu díky  
zabudovanému LED světelnému systému 

 inovativní koncept sáněk pro děti a mládež  

 vyspělý, ladný a plynulý tvar bez rohů a hran  

 kvalitní, dvoustěnný plast pro zlepšení odolnosti proti nárazům 

 ergonomicky tvarovaná čelní i zadní partie 

 lehké, ale přesto velmi stabilní 

 zapuštěné lyžinky z nerezové oceli pro optimální skluz a nejlepší zrychlení  

 jednoduchá dodatečná montáž sedáku (Allround Seat) pro jízdu malých 
dětí. (Allround Seat se objednává zvlášť) 

 sáně lze dovybavit protiskluzovými špunty pro bezpečný posaz (špunty se 
objednávají zvlášť) 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 75 kg 
Rozměry v cm: 91x44x27 
Hmotnost: 2.800 g 
 

 
ALLROUND SEAT 
Dětský bezpečnostní sedák pro malé děti použitelný pro sortiment sáněk od KHW: 

  Crazy Bob a  Crazy Bob se světelným modulem   
 Snow Shuttle a Snow Shuttle se světelným modulem  
 Snow Shuttle de Luxe a Snow Shuttle de Luxe se světelným 

modulem 
 Snow  Rocket  
 

 jednoduché připevnění i sundání 

 lze přenášet i samostatně  

 dobré tlumení rázů díky dvoustěnnému plastu použitému na výrobu 

 vybaven bezpečnostním popruhem včetně rychloupínací přezky 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 
 

 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 1 roku 
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 53x38x25 
Hmotnost: 1.300 g 
 

 
 
 
 
 
COMFORT SEAT  
 
Bezpečnostní ohrádka.  

 

 pro malé a postižené děti  

 zádržný popruh včetně rychloupínací přezky 

 bezpečnost zajištěná díky vyvýšené opěrce i postranicím  

 bezproblémové upevnění na Snow Tiger a Snow Tiger de Luxe 

 kvalitní, mrazu odolný plast    
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: 2 – 4 roky 
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 53x35x31 
Hmotnost: 620 g 
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Baby Sack 
 
Ochraňuje dítě před chladem a vlhkem.  

 teplý, příjemný, útulný vnitřek vaku 

 odolná nylonová tkanina na vnější straně 

 povrch odolává skvěle vlhkosti i profouknutí větrem  

 ideální pro využití k sáňkám Snow Baby Dream, Snow Tiger comfort, Snow 
Shuttle Comfort a dalším výrobkům KHW se sedákem 

 disponuje rychloupínacími přezkami a 3 úchyty pro dodatečné upevnění 
popruhy   

 pratelný při teplotě do 30 stupňů C 
 

                                                     
 

 
 
 
 
Rozměry v cm: 40x75 
Hmotnost: 820 g 
 

         

   
 
 
 

 
 
PROTISKLUZOVÉ ŠPUNTY pro Snow Shuttle (sada) 
 

●    doplňková sada z kaučukového plastu pro Snow Shuttle a  Snow Shuttle de   
       Luxe  

 postará se o vypolstrování a protiskluzové vlastnosti sedáku  

 teplotně odolné pro teploty až -20°C  
 

 
 

 
 
 

 
PROTISKLUZOVÉ ŠPUNTY pro Crazy Bob  
 

 doplňková sada špuntů pro Crazy Bob s obdobnými vlastnostmi jako sada 
pro Snow Shuttle  
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SNOW FLYER 
 
Moderně tvarovaný bob pro vyjímečnou zábavu při jízdě.  
 

 pro jízdní zábavu při každém tempu 

 maximální bezpečnost díky optimálnímu umístění těžiště také při 
extrémních podmínkách 

 vyspělý systém řízení pro nejlepší držení zvolené stopy na svahu 

 bezproblémové ovládání bezpečnostně tvarovaného volantu  

 účinná kovová brzda umístěná uprostřed bobu  

 pocit bezpečné jízdy a perfektní kontroly jízdy za každé situace na svahu 

 ergonomicky tvarovaný sedák pro nadprůměrný komfort sezení  

 skvělé držení stopy při všech výškách sněhu a sněhových podmínkách  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 

 

 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 85 kg 
Rozměry v cm: 100x52x16 
Hmotnost: 3.470 g 
 

 
 
SNOW FLYER  DE LUXE 
 
Moderně tvarovaný bob pro vyjímečnou zábavu při jízdě doplněný navíc o světelný 
a zvukový alarm.  

 pro jízdní zábavu při každém tempu 

 maximální bezpečnost díky optimálnímu umístění těžiště také při 
extrémních podmínkách 

 vyspělý systém řízení pro nejlepší držení zvolené stopy na svahu 

 bezproblémové ovládání bezpečnostně tvarovaného volantu  

 účinná kovová brzda umístěná uprostřed bobu  

 pocit bezpečné jízdy a perfektní kontroly jízdy za každé situace na svahu 

 ergonomicky tvarovaný sedák pro nadprůměrný komfort sezení  

 skvělé držení stopy při všech výškách sněhu a sněhových podmínkách  

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 vybaven světelným a zvukovým modulem pro zvýšení atraktivity výrobku  
  

      

 
 
 
 
 

 
 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 85 kg 
Rozměry v cm: 100x52x16 
Hmotnost: 3.600 g 
 

 
 
MOUNTAIN RACER 
 
Jezdci na Mountain Raceru bude vždy bít dětské srdce vyšším tempem! 
 

 sportovní dynamický tvar tohoto závodního bobu je jedinečným designem 
KHW 

 patentovaný systém řízení  

 stabilní držení směru i během jízdy v zatáčkách  

 ergonomicky tvarovaný sedák zabraňuje posunu jezdce během jízdy 

 kovová brzda na jednu ruku uprostřed bobu pro výbornou kontrolu jízdy na 
svahu 

 bezpečnost v extrémních situacích  

 zvýšená čelní partie s ovládacím joystickem  

 protiskluzové nášlapy pro bezpečné zapření nohou 

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 60 kg  
Rozměry v cm: 106x32x53 
Hmotnost:  4.000 g 
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SNOW TIGER 
Pružné sportovní sáně moderního designu a inovativní konstrukce.  

 elegantní a barevně svěží alternativa k dřevěným sáňkám 

 inovativní, jedinečný a zcela nový design bez rohů a hran 

 extrémně lehké, proto také velmi vhodné pro děti  

 snížené riziko poranění díky zakulacenému tvaru 

 vyrobeno za pomoci zkušeností z oblasti vysokovýkonných sportovních sání 

 ocelové pásky na lyžinách se starají o skvělou rychlost jízdy na svahu  

 širší skluznice zaručují dobrý skluz na sněhu 

 pružnost a ohebnost sáněk zabezpečuje přizpůsobení se každému terénu 

 oblast sedáku je protiskluzově polstrována 

 kolem dokola běžící úchopný rám umožňuje bezpečné držení v každé 
situaci 

 vyjímečný pocit z jízdy 

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost:  50 kg  
Rozměry v cm: 105x56,5x20 
Hmotnost: 2.900 g 
 

 
SNOW TIGER DE LUXE 
Pružné sportovní sáně moderního designu a inovativní konstrukce se zabudovaným 
volantem a středovou vodicí lyží pro elegantní řízenou jízdu na všech svazích.  

 elegantní a barevně svěží alternativa k dřevěným sáňkám 

 inovativní, jedinečný a zcela nový design bez rohů a hran 

 pokroková konstrukce díky použití odpruženému řízení s vodicí lyží 
uprostřed  

 vyrobeno za pomoci zkušeností z oblasti vysokovýkonných sportovních sání 

 ocelové pásky na lyžinách se starají o skvělou rychlost jízdy na svahu  

 širší skluznice zaručují dobrý skluz na sněhu 

 pružnost a ohebnost sáněk zabezpečuje přizpůsobení se každému terénu 

 oblast sedáku je protiskluzově polstrována 

 kolem dokola běžící úchopný rám umožňuje bezpečné držení v každé 
situaci 

 skvělý jízdní pocit ze snadné ovladatelnosti  

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 50 kg   
Rozměry v cm: 105x56,5x20 
Hmotnost: 3.820 g 
 
 

 
 
 
NÁSTAVBA ŘÍZENÍ SNOW TIGER  
        Skládá se z: 

 volantu a krytky středu 

 středové vodicí lyže 

 horního a dolního panelu 

 kovové pružiny 

 podložky a šroubu k upevnění volantu 
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno  
Rozměry v cm: 50,5x26x11 
Hmotnost: 920 g 
 

 
 
VODICÍ TYČ pro  
      * SNOW TIGER 

 * SNOW TIGER DE LUXE 
                                                                          * SNOW TIGER COMFORT 
 
Vodicí tyč lze jednoduše dodatečně namontovat na sáňky a umožňuje uživateli 
velmi pevně a bezpečně ovládat sáňky zezadu či z boku.  
 

 

 
 

  

Rozměry v cm: 100 
Hmotnost: 950 g 
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SNOW CAR  4 x 4 
 
Řízený bob s vyspělým podvozkem pro radost z jízdy na každém povrchu.  
 

 inovativní, jedinečný a zcela nový design vytvoření KHW 

 protiskluzový, polstrovaný dvojitý sedák pro dvojitou radost z jízdy 

 vyvýšená záď  pro pocit rychlosti při jízdě 

 jedinečný systém řízení pro nadprůměrnou kontrolu jízdy na svahu 

 vyspělý brzdný systém s kovovou brzdou uprostřed pro ovládání jednou 
rukou 

 vhodně tvarovaný volant pro bezpečné ovládání  

 protiskluzové nášlapy pro bezpečné sezení  

 kvalitní, mrazu odolný plast pro záruku trvalé radosti z jízdy  
 

 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 9 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm: 100x56x24 
Hmotnost: 4.600 g 
 

 
 
SNOW CAR 4 x 4 DE LUXE 
Řízený bob s vyspělým podvozkem pro radost z jízdy na každém povrchu, doplněný 
o exkluzivní světelný a zvukový modul.   
 

 inovativní, jedinečný a zcela nový design vytvoření KHW 

 protiskluzový, polstrovaný dvojitý sedák pro dvojitou radost z jízdy 

 vyvýšená záď  pro pocit rychlosti při jízdě 

 jedinečný systém řízení pro nadprůměrnou kontrolu jízdy na svahu 

 vyspělý brzdný systém s kovovou brzdou uprostřed pro ovládání jednou 
rukou 

 vhodně tvarovaný volant pro bezpečné ovládání  

 protiskluzové nášlapy pro bezpečné sezení  

 kvalitní, mrazu odolný plast pro záruku trvalé radosti z jízdy  

 světelný a zvukový alarm zajistí trvalou pozornost ostatních účastníků 
provozu na svahu pro zvýšení bezpečnosti jízdy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 9 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm: 100x56x24 
Hmotnost:  4.730 g 
 

 
 
SNOW FOX 
Jako mrštná liška – bob pro radost z jízdy od KHW pro všechny malé začátečníky.  
 

 s volantem a ručně ovládanou brzdou je ideálním bobem pro všechny malé 
jezdce 

 jedinečný systém řízení pro výbornou kontrolu směru jízdy na svahu 

 více bezpečnosti díky        
o protiskluzově tvarovanému sedáku 
o nízko položenému těžišti  
o dobré, široce rozložené konstrukci bobu  
o protiskluzové zábraně v oblasti zapření nohami  

o vhodně tvarovanému volantu pro jisté uchopení  
o směrově stabilní jízdě i v zatáčkách  
o na straně umístěné kovové brzdě pro ovládání jednou rukou  

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 
 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 75 kg 
Rozměry v cm: 95x50x23 
Hmotnost:  3.020 g 
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SNOW SOUND 
 
Více bezpečnosti při jízdě na bobu díky zdaleka viditelnému a slyšitelnému 
světelnému a zvukovému modulu.  
 

 s volantem a ručně ovládanou brzdou je ideálním bobem pro všechny malé 
jezdce 

 jedinečný systém řízení pro výbornou kontrolu směru jízdy na svahu 

 více bezpečnosti díky        
o protiskluzově tvarovanému sedáku 
o nízko položenému těžišti  
o dobré, široce rozložené konstrukci bobu  
o protiskluzové zábraně v oblasti zapření nohami  

o vhodně tvarovanému volantu pro jisté uchopení  
o směrově stabilní jízdě i v zatáčkách  
o na straně umístěné kovové brzdě pro ovládání jednou rukou  

 světelný a zvukový alarm pro více bezpečnost a větší radost z jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 75 kg 
Rozměry v cm: 95x50x23 
Hmotnost: 3.150 g 
 

 
 
SNOW BIRD 
Tak rychle jako pták může po svahu letět jen Snow Bird od KHW – ten největší mezi 
klasicky tvarovanými boby.  
 

 ať hluboký sníh nebo hladký svah – vzrušující pocit z rychlé jízdy a perfektní 
stabilita na všech svazích  

 na pevném podkladu je extrémně rychlý díky malé styčné ploše  

 2 na sobě nezávisle působící brzdy slouží také pro řízení směru jízdy  

 ergonomicky tvarovaná zvýšená sedací plocha s opěrkou vzadu  

 protiskluzové nášlapy v oblasti chodidel 

 kvalitní pevný popruh slouží k tažení bobu i pro pevné držení za jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 není nutná žádná dodatečná montáž  
 

 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm: 96x54x20 
Hmotnost: 2.200 g 
 
 

 
 
 
 
SNOW BIRD DE LUXE 
 
Sněžný pták od KHW s vylepšenou brzdnou silou.  
 

 ať hluboký sníh nebo hladký svah – vzrušující pocit z rychlé jízdy a perfektní 
stabilita na všech svazích  

 na pevném podkladu je extrémně rychlý díky malé styčné ploše 

 2 na sobě nezávisle působící kovové brzdy slouží rovněž jako prvek řízení a 
ovládání a umožňují ještě lepší kontrolu při jízdě na svahu  

 ergonomicky tvarovaná zvýšená sedací plocha s opěrkou vzadu  

 protiskluzové nášlapy v oblasti chodidel 

 kvalitní pevný popruh slouží k tažení bobu i pro pevné držení za jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 není nutná žádná dodatečná montáž  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm: 96x54x20 
Hmotnost: 2.400 g 
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SNOW STAR 
 
Menší bratr bobu Snow Bird, přesto však také hvězda mezi klasicky tvarovanými 
boby.  
 

 ať hluboký sníh nebo hladký svah – vzrušující pocit z rychlé jízdy a perfektní 
stabilita na všech svazích  

 na pevném podkladu je extrémně rychlý díky malé styčné ploše  

 2 na sobě nezávisle působící brzdy slouží také pro řízení směru jízdy  

 ergonomicky tvarovaná zvýšená sedací plocha s opěrkou vzadu  

 protiskluzové nášlapy v oblasti chodidel 

 kvalitní pevný popruh slouží k tažení bobu i pro pevné držení za jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 není nutná žádná dodatečná montáž  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm:  90x48x18 
Hmotnost: 1.800 g 
 

 
 
SNOW STAR DE LUXE 
 
Snow Star od KHW se zvýšenou brzdnou silou.  
 

 ať hluboký sníh nebo hladký svah – vzrušující pocit z rychlé jízdy a perfektní 
stabilita na všech svazích  

 na pevném podkladu je extrémně rychlý díky malé styčné ploše  

 2 na sobě nezávisle působící kovové brzdy slouží rovněž jako prvek řízení a 
ovládání a umožňují ještě lepší kontrolu při jízdě na svahu  

 ergonomicky tvarovaná zvýšená sedací plocha s opěrkou vzadu  

 protiskluzové nášlapy v oblasti chodidel 

 kvalitní pevný popruh slouží k tažení bobu i pro pevné držení za jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 není nutná žádná dodatečná montáž  
 
 

 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm: 90x48x18 
Hmotnost: 2.000 g 
 

 
 
MINI BOB  
 
Mini jen svou velikostí – v radosti z jízdy je však tento super bob maximální.  
 

 ať hluboký sníh nebo hladký svah – vzrušující pocit z rychlé jízdy a perfektní 
stabilita na všech svazích  

 na pevném podkladu je extrémně rychlý díky malé styčné ploše  

 2 na sobě nezávisle působící brzdy slouží také pro řízení směru jízdy  

 ergonomicky tvarovaná zvýšená sedací plocha s opěrkou vzadu  

 protiskluzové nášlapy v oblasti chodidel 

 kvalitní pevný popruh slouží k tažení bobu i pro pevné držení za jízdy  

 kvalitní, mrazu odolný plast 

 mimořádně nízká hmotnost umožňuje dobrou manipulaci všem malým 
milovníkům jízdy na zasněžených svazích  

 není nutná žádná dodatečná montáž  
 

 
 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 5 let 
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm: 90x40x15 
Hmotnost: 1.500 g 
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SNOW FLIPPER DE LUXE 
 
Ideální bob na sníh pro první jízdu.  

 pohodlná a bezpečná sedací ulita pro naše nejmenší s velkými ambicemi  

 jedinečná konstrukce s inovativními myšlenkami a nápady  

 nový a moderní odlehčený design  

 protiskluzový sedák a oblast pro zapření nohou  

 ergonomicky tvarovaná sedací ulita s vysokými postranicemi poskytuje 
výbornou ochranu a stabilitu  

 nízko položený sedák je vynikající řešení zvláště pro nejmenší děti  

 2 na sobě nezávisle působící brzdy mohou sloužit i jako prvek řízení směru  

 tažné lanko s plastovou rukojetí a kuličkou na konci lze snadno vložit do 
připravených lůžek pro bezpečnou jízdu bez překážející šňůry  

 nízko položené těžiště a optimálně uložený sedák poskytují největší 
bezpečnost 

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 také starší děti milují jízdu na tomto bobu  
  

 
 
 

 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 3 let 
Nosnost: 70 kg 
Rozměry v cm: 98,5x51x30 
Hmotnost: 2.600 g 
 
 
 

 
 
 
 
SNOW SWING 
 
Ta nejlepší zimní zábava – z jednoho kluzáku uděláte rovnou dva – to tady ještě 
nebylo ! 
 

 jedinečný kluzák na sníh, který lze složit i rozložit, to můžete mít jen u KHW 

 jízda v jednom nebo ve dvou – 2 jednoduchými pohyby kluzák rozložíte či 
znovu složíte  

 možnost spojení více kluzáků dohromady – to zvyšuje dále zábavnost jízdy  

 super lehký k přepravě, přesto extrémně stabilní  

 jedinečný tvar umožňuje skluz na všech druzích sněhu a v různých 
myslitelných pozicích těla  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 
 

 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: 62x52x15 
Hmotnost: 1.540 g 
 

  

 

SNOW RIDER DE LUXE 
 
Vylepšený joystick pro držení a řízení přináší ještě více radosti z jízdy – sáňkování lze 
dělat také jinak ! 
 

 tlumí nárazy díky dvoustěnnému plastu, využitému při výrobě  

 víceúčelové sportovní náčiní na zimu se silným faktorem zábavy  

 joystick pro držení a řízení umožňuje zábavnou jízdu v různým pozicích těla  

 pevný řídící joystick umožňuje razantní jízdu  

 provedení umožňuje jízdu v pozici vsedě či na kolenou  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm: 64x47x12 
Hmotnost: 2.200 g 
 

 
 
 
 
 
 
BIG GLIDER 
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Klasický kluzák – lopata zajistí čisté potěšení ze sněhu pro malé i velké.  
 

 extrémně pevný pro mimořádnou zábavu na sněhu za všech podmínek na 
svazích  

 je určen i pro dospělé milovníky klouzání na sněhu 

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 
 
 
 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 3 let 
Nosnost: 90 kg 
Rozměry v cm: Ø 39 
Hmotnost: 225 g   
 

 
 
SNOW GLIDER  
 
Klasický kluzák – lopata s individuálním designem – to pravé potěšení pro malé i 
velké milovníky ryzí jízdy na sněhu.  
 

●      s vtipnými motivy v různých barvách 

 extrémně pevný pro mimořádnou zábavu na sněhu za všech podmínek 
na svazích  

 je určen i pro dospělé milovníky klouzání na sněhu 

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 

 
 
 

       

 

 
 

 
 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 3 let 
Nosnost: 50 kg 
Rozměry v cm: Ø 35 
Hmotnost: 160 g 
 

 

 

 

   

             
  

●      moderní tvar zaručí výrobku mimořádnou pozornost na každém svahu   CE přezkoušeno  
 ●      pevné postranní držadla zajišťují  skvělé držení těla za každé situace   Pro věk: od 8 let 

 ●      polstrovaný tvarovaný sedák  s protiskluzovými vlastnostmi     Nosnost: 80 kg 

 ●      mimořádně lehký, přitom velmi pevný       Rozměry v cm: 50x44x8,5 

 ●      vysoká nosnost umožní použití jezdcům všech postav      Hmotnost:  1.120 g 

 ●      jednoduchá manipulace i převážení díky kompaktním rozměrům 
 ●      kvalitní, mrazu odolný plast    

HURRIKAN  
 
Novinka od KHW pro razantní, přesto vždy kontrolovanou jízdu na sněhu.                       
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FUN UFO 
 
Jen létání je hezčí a rychlejší – klasický kluzák – talíř.  
 

 toto je šampion mezi kluzáky pro největší zábavu na sněhu  

 oboustranně umístěné brzdové úchyty pro regulaci tempa v kritických 
situacích 

 provedení brzdových úchytů vylučuje riziko přivření prstů 

 brzdy působí také jako prvek řízení pro zvýšení kontroly nad jízdou ze 
svahu 

 může dosáhnout nejvyšší rychlosti na každém sněhu 

 razantní snížení rychlosti v kritických situacích  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 
 

 

 
 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 80 kg 
Rozměry v cm: Ø 65 
Hmotnost: 1.200 g 
 
 
 

SNOW UFO  
 
Přináší ryzí potěšení z jízdy.  
 

 se Snow UFO ještě rychleji dolů ze svahu 

 umožňuje klouzání na všech druzích sněhu, ve všech myslitelných pozicích 
držení těla a v různých směrech  

 řízení směru se uskutečňuje cíleným pohybem těla jezdce  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 

 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 80 kg 
Rozměry v cm: Ø 75 
Nosnost: 1.300 g 
 

KHW SPIDER 
 
Velký kluzák – talíř zvláštního KHW tvaru pro malé i velké jezdce! 
 

 výrobek pro potěšení na sněhu zcela zvláštního druhu 

 nejryzejší radost z jízdy  

 široký lem s vytvarovanými úchyty na obou stranách pro více bezpečnosti a 
pro optimální držení těla na kluzáku  

 řízení a brzdění se provádí pohybem nohou a těla  

 zvláštností talíře je robustní a elastické držadlo na čele talíře  

 kvalitní, mrazu odolný plast  
 
 

 
 

 
CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 80 kg 
Rozměry v cm: Ø 55 
Hmotnost:  500 g 
 

 
 
SNOW WOK 
 
Ponechte dřez v kuchyni – toto je provedení dřezu na sníh ! 
 

 totožný design jako originál WOK WM – optimalizován pro zasněžené 
svahy 

 kvalitní, mrazu odolný plast  

 potěšení z jízdy pro mladé i věkově pokročilé 

  sportovní náčiní, které funguje jako fitness trenér – díky trvalému zapojení 
rukou, nohou i celého těla  

 určeno pro děti, mládež i dospělé  

 mimořádně rychlý – porazí každé mistrovské sáně  
 

 
 
 

 
CE přezkoušeno  
Pro věk: od 8 let 
Nosnost: 80 kg 
Rozměry v cm: 62,5x58x25 
Hmotnost: 1.000 g 
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SNOW JOKE 
 
Univerzální lopata na sníh.  
 

 vyrobena z kvalitního, mrazu odolného plastu 

 dřevěná násada s pevným úchopem z plastu  

 optimální tvar lopaty zabraňuje postrannímu vypadávání hrabaného sněhu  

 velmi nízká hmotnost dovoluje použití každému   
 

 
CE přezkoušeno 
Rozměry v cm: 38x32 
Celková délka v cm: 118 
Hmotnost: 690 g 
 

  

  

 

DAVOSER dřevěné sáňky              

                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVOSER dřevěná ohrádka 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÖRNER dřevěné sáňky 

                    
 
 
 
 
 

Pro všechny milovníky klasiky na sněhu.  
 
●      celodřevěné sáňky z bukového dřeva s kovovými výztuhami 
●      v délcepro jednu až dvě osoby – 100 cm 
●      rozkročený podvozek pro vysokou stabilitu jízdy 
●      kovové pásky na lyžinách pro výborný skluz 
 CE přezkoušeno 

Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm:  90/100x45x27 
Hmotnost: 4.230 g / 4.500 g 

 

Pro bezpečné opření malých dětí. Pasuje k celodřevěným sáňkám 
Davoser.  
  
●      jednoduchá montář i demontáž ohrádky na sáňky 
●      ohýbaný buk pro mimořádnou pevnost 
●      klasický tvar 

CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 30 kg 
Rozměry v cm:  34x30x22 
Hmotnost: 700 g 

 

Klasické dřevěné „berany“ s výpletem na sedací části.  
 
●      dřevěné sáňky z bukového dřeva se zakulacenou čelní částí  
●      kovové výztuhy pro mimořádnou pevnost v krutu i ohybu 
●      v délce pro dvě osoby – 110 cm 
●      rozkročený podvozek pro vysokou stabilitu jízdy 
●      kovové pásky na lyžinách pro výborný skluz 
●      textilní výplet pevným popruhem v sedací části  

CE přezkoušeno 
Pro věk: od 6 let 
Nosnost: 60 kg 
Rozměry v cm:  95/110x45x30 
Hmotnost: 4.300 g / 4.850 g 
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SNOW BABY FUN 
Moderní kočárek na sníh od KHW s vysokou úrovní bezpečnosti. 

Je určen zejména pro nejmenší děti ve věku 1-3 roky. Sedák má vysokou opěrnou 

část, zvýšené boky a boční kovové rámy. Dítě je tak vždy v bezpečí, a to i v případě, 

že usne či si potřebuje opřít hlavičku. Sedák  je samozřejmě vybaven 

tříbodovým bezpečnostním popruhem s rychloupínací přezkou pro zajištění 

dítěte. Rukojeť je plynule nastavitelná v různých výškách a umožňuje sáňky tlačit 

nebo táhnout. 

Sedák lze sejmout, což umožní používat podvozek jako malé sáňky. Výrobek tak 

splňuje více účelů a je mimořádně praktický. 

Kvalitní, dvoustěnný plast na podvozku sáněk má tlumicí účinky pro zlepšení 

odolnosti proti nárazům. Nízké riziko převrácení díky optimálnímu těžišti a zvláštní 

konstrukci podvozku přispívají k maximální bezpečnosti. Kovové pásky na lyžinách 

slouží pro ideální skluz a ochraňují také proti oděru podvozku. 

 Součástí dodávky je transportní síťka na rukojeti.  

 

 

 

CE přezkoušeno 
Pro věk: od 1 roku  
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 82x45x78-133 
Hmotnost: 6.200 g 
 

BABY SACK HUSKY 

Tento dětský fusak je nový moderní fusak pro teplo a pohodlí malých dětí na 

každodenní použití. 

Vnější část je vyrobena z techno/strukturovaného nylonu pro ochranu proti 

vlhkosti a profouknutí. Vnitřní část je pak z teplého flísu, výplň je teple 

vatovaná pro dosažení nejlepšího tepelného efektu.   

Kvalitní a robustní provedení zajišťuje dlouhodobé plnění požadovaných funkcí 

tohoto výrobku. 

 

 

CE přezkoušeno 
Pro věk: od 1 roku  
Rozměry v cm: 95x47 
Hmotnost: 850 g 
 

FUN SEAT 

Toto je samostatný sedák, který se používá zejména jako základní sedák pro 

výrobek Snow Baby Fun (včetně varianty se světelným modulem). 

Samostatně lze však zakoupit i samotný sedák. Ten lze namontovat na již dříve 

zakoupené sáňky Snow Rocket nebo na podvozek modelu Snow Baby Dream po 

sejmutí sedáku a rukojeti. 

Rukojeť u sedáku Snow Baby Fun Seat je plynule výškově stavitelná. Vysoký opěrák 

zaručuje dítěti výbornou oporu nejenom pro záda, ale i pro hlavičku. Boční rám 

zvyšuje bezpečnost dítěte při umístění v sedáku. 

Samozřejmou součástí dodávky sedáku je tříbodový bezpečnostní popruh s 

rychloupínací přezkou. 

 

 

CE přezkoušeno 
Pro věk: od 1 roku  
Nosnost: 35 kg 
Rozměry v cm: 55x41x65-120 
Hmotnost: 3.400 g 
 


