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KTERÝ JE KTERÝ? MODELY ZE SÉRIE PEG PÉREGO BOOK PLUS POD LUPOU. 
Série BOOK PLUS s nástavbou Pop Up – komparace produktů (BOOK PLUS, BOOK PLUS S, BOOK PLUS 51 S)  
Poohlížíte se po kočárku ze série BOOK PLUS s nástavbou Pop Up a nevíte, jaký je mezi modely rozdíl? V přehledné tabulce přinášíme základní uživatelské odlišnosti. Podívejte se na podrobné recenze, kde se dozvíte klady a zápory 
jednotlivých produktů od společnosti Peg Pérego. 
 

Hodnotící tabulka 
 

Parametr (Důležitost) 
BOOK PLUS BOOK PLUS S BOOK PLUS 51 S 

Hodnocení Hodnocení Hodnocení 

Rozměr ve složeném stavu 59 x 35 x 83 cm - 59 x 35 x 85 cm - 51 x 35 x 85 cm - 

Rozměr v rozloženém stavu 59 x 106 x 94 cm  - 59 x 106 x 94 cm  - 51 x 106 x 93 cm  - 

Vnitřní rozměr korby 70 x 32 cm - 70 x 32 cm - 70 x 32 cm - 

Hmotnost kočárku 10,2 kg (2,8 kg sedačka, 7,4 kg podvozek) - 10,8 kg (2,8 kg sedačka, 8 kg podvozek) - 10,5 kg (2,8 kg sedačka, 7,7 kg podvozek) - 

Výška rukojeti 78 – 109 cm - 78 – 109 cm - 78 – 109 cm - 

Údržba (2) 

 Vnitřní část korby i sportovní sedačku lze 
odepnout a vyprat v pračce.  

 Konstrukci snadno složíte spolu se sportovní 
sedačkou po směru nebo proti směru jízdy.  

90 %  Vnitřní část korby i sportovní sedačku lze 
odepnout a vyprat v pračce. 

 Konstrukci snadno složíte spolu se sportovní 
sedačkou po směru nebo proti směru jízdy. 

90 %  Vnitřní část korby i sportovní sedačku lze 
odepnout a vyprat v pračce.  

 Konstrukci snadno složíte spolu se sportovní 
sedačkou po směru nebo proti směru jízdy. 

90 % 

Bezpečnost (3) 

 Kočárek doposud nikdo netestoval.  

 Reflexní prvky na košíku jsou samozřejmostí.  

 Korbička je vyrobena z látky s ochranným 
faktorem UPF 50+. 

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

80 %  Kočárek doposud nikdo netestoval.  

 Reflexní prvky na košíku jsou samozřejmostí.  

 Korbička je vyrobena z látky s ochranným 
faktorem UPF 50+. 

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

80 %  Kočárek doposud nikdo netestoval.  

 Reflexní prvky na košíku jsou samozřejmostí.  

 Korbička je vyrobena z látky s ochranným 
faktorem UPF 50+. 

 Pětibodový bezpečnostní pás. 

80 % 

Kompatibilita (2) 

 Na podvozek nasadíte sportovní sedačku nebo 
korbičku Pop Up, Navetta XL, Culla, Young a 
autosedačku Peg Pérego Tri-fix K.  

 Velkou výhodou je možná variabilita.  

 Po dokoupení speciálního adaptéru připevníte 
autosedačku Maxi Cosi, Cybex a Nuna typu vajíčko. 

100 %  Na podvozek nasadíte sportovní sedačku nebo 
korbičku Pop Up, Navetta XL, Culla, Young a 
autosedačku Peg Pérego Tri-fix K.  

 Velkou výhodou je možná variabilita.  

 Po dokoupení speciálního adaptéru připevníte 
autosedačku Maxi Cosi, Cybex a Nuna typu vajíčko. 

100 %  Na podvozek nasadíte sportovní sedačku nebo 
korbičku Pop Up, Navetta XL, Culla, Young a 
autosedačku Peg Pérego Tri-fix K.  

 Velkou výhodou je možná variabilita.  

 Po dokoupení speciálního adaptéru připevníte 
autosedačku Maxi Cosi, Cybex a Nuna typu vajíčko. 

100 % 

Korba (1) 

 Vnitřek korby vyperete v pračce.  

 Matrace je polohovatelná. 

 Korbu složíte přímo s podvozkem.  

 Po složení se korbička zploští ke konstrukci a 
zabírá minimum místa.  

 Ve stříšce je zabudovaná odvětrávací část, ochrana 
proti mrazu a integrovaná sluneční clona.  

100 %  Vnitřek korby vyperete v pračce.  

 Matrace je polohovatelná. 

 Korbu složíte přímo s podvozkem.  

 Po složení se korbička zploští ke konstrukci a 
zabírá minimum místa.  

 Ve stříšce je zabudovaná odvětrávací část, ochrana 
proti mrazu a integrovaná sluneční clona. 

100 %  Vnitřek korby vyperete v pračce.  

 Matrace je polohovatelná. 

 Korbu složíte přímo s podvozkem.  

 Po složení se korbička zploští ke konstrukci a 
zabírá minimum místa.  

 Ve stříšce je zabudovaná odvětrávací část, ochrana 
proti mrazu a integrovaná sluneční clona.  

100 % 

Sedačka – hodnocení (2) 

 Sedačku Pop Up (4 polohy opěrky) není možné 
umístit do úplného lehu. Zádové opěrce chybí 
k úhlu 180° přibližně 5 centimetrů. Polohování 
nožiček (2 polohy) je samozřejmostí. Je 
pogumované, snadno se udržuje. 

 Sedačku otočíte po směru i proti směru jízdy, i 
když v ní dítě sedí. 

 Boudička má prodlouženou stříšku a odvětrávací 
okénko.  

 Skládá se snadno i s konstrukcí směrem dovnitř, 
aby se neumazala. 

90 %  Sedačku Pop Up (4 polohy opěrky) není možné 
umístit do úplného lehu. Zádové opěrce chybí 
k úhlu 180° přibližně 5 centimetrů. Polohování 
nožiček (2 polohy) je samozřejmostí. Je 
pogumované, snadno se udržuje. 

 Sedačku otočíte po směru i proti směru jízdy, i 
když v ní dítě sedí. 

 Boudička má prodlouženou stříšku a odvětrávací 
okénko.  

 Skládá se snadno i s konstrukcí směrem dovnitř, 
aby se neumazala. 

90 %  Sedačku Pop Up (4 polohy opěrky) není možné 
umístit do úplného lehu. Zádové opěrce chybí 
k úhlu 180° přibližně 5 centimetrů. Polohování 
nožiček (2 polohy) je samozřejmostí. Je 
pogumované, snadno se udržuje. 

 Sedačku otočíte po směru i proti směru jízdy, i 
když v ní dítě sedí. 

 Boudička má prodlouženou stříšku a odvětrávací 
okénko.  

 Skládá se snadno i s konstrukcí směrem dovnitř, 
aby se neumazala. 

90 % 

Sedačka – úplný leh Ne (Pop up) / Ano (Switch) - Ne (Pop up) / Ano (Switch) - Ne (Pop up) / Ano (Switch) - 
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Sedačka – otočení proti 
směru jízdy 

Ano - Ano - Ano - 

Sedačka – polohování 
nožiček 

Ano - Ano - Ano - 

Terén (2) 
 Kočárek se nehodí do terénu. 40 %  Kočárek se nehodí do terénu. Po dokoupení 

předních kol zvládne mírný terén. 

60 %  Kočárek se nehodí do terénu. Po dokoupení 
předních kol zvládne mírný terén. 

60 % 

Nosnost (2) 

 Maximální nosnost: neuvedeno 

 Maximální hmotnost dítěte: 15 kg 

 Maximální nosnost košíku: 5 kg 

 Maximální nosnost korbičky: 9 kg 

60 %  Maximální nosnost: neuvedeno 

 Maximální hmotnost dítěte: 15 kg 

 Maximální nosnost košíku: 5 kg 

 Maximální nosnost korbičky: 9 kg 

60 %  Maximální nosnost: neuvedeno 

 Maximální hmotnost dítěte: 15 kg 

 Maximální nosnost košíku: 5 kg 

 Maximální nosnost korbičky: 9 kg 

60 % 

Košík (2) 
 Extrémně prostorný košík můžete odepnout a 

vyprat v pračce. 

90 %  Extrémně prostorný košík můžete odepnout a 
vyprat v pračce. 

90 %  Prostorný košík můžete odepnout a vyprat 
v pračce. 

80 % 

Kola a konstrukce (3) 

 Kola nejsou určena do terénu. 

 Projedete trávník nebo městský park.  

 Kočárek se příjemně ovládá ve městě.  

 Při nájezdu na obrubník dávejte velký pozor, ať 
nezničíte přední kola. 

 Nedrncá a nabízí příjemnou jízdu pro rodiče i pro 
dítě.  

 Brzda je zabudována na každé straně, ale moc se 
na ni nespoléhejte.  

 Osoby vyšší postavy o brzdu zakopávají. 

 Aretace předních kol je samozřejmostí. 

60 %  Kola nejsou určena do terénu, možnost dokoupit 
přední kola „off road“ do mírného terénu. 

 Nabízí měkkou jízdu „soft ride“. 

 Projedete trávník nebo městský park.  

 Kočárek se příjemně ovládá ve městě.  

 Při nájezdu na obrubník dávejte velký pozor, ať 
nezničíte přední kola. 

 Nedrncá a nabízí příjemnou jízdu pro rodiče i pro 
dítě.  

 Brzda je zabudována na každé straně, ale moc se 
na ni nespoléhejte.  

 Osoby vyšší postavy o brzdu zakopávají. 

 Aretace předních kol je samozřejmostí. Ovládání 
najdete na konstrukci hned vedle sedačky. 
Nemusíte se ohýbat. 

70 %  Kola nejsou určena do terénu, možnost dokoupit 
přední kola „off road“ do mírného terénu. 

 Nabízí měkkou jízdu „soft ride“. 

 Projedete trávník nebo městský park.  

 Kočárek se příjemně ovládá ve městě.  

 Při nájezdu na obrubník dávejte velký pozor, ať 
nezničíte přední kola. 

 Nedrncá a nabízí příjemnou jízdu pro rodiče i pro 
dítě.  

 Brzda je zabudována na každé straně, ale moc se 
na ni nespoléhejte.  

 Osoby vyšší postavy o brzdu zakopávají. 

 Aretace předních kol je samozřejmostí. Ovládání 
najdete na konstrukci hned vedle sedačky. 
Nemusíte se ohýbat. 

70 % 

Rukojeť (2) 

 Pěnové madlo můžete sklopit, polohovat, 
případně prodloužit dle speciálních nástavců 
(zakoupíte samostatně) a pohodlně ovládat 
kočárek.  

 Na rovném povrchu jej bravurně ovládáte jednou 
rukou. 

65 %  Koženkové madlo můžete sklopit, polohovat, 
případně prodloužit dle speciálních nástavců 
(zakoupíte samostatně) a pohodlně ovládat 
kočárek.  

 Na rovném povrchu jej bravurně ovládáte jednou 
rukou. 

70 %  Koženkové madlo můžete sklopit, polohovat, 
případně prodloužit dle speciálních nástavců 
(zakoupíte samostatně) a pohodlně ovládat 
kočárek. 

 Na rovném povrchu jej bravurně ovládáte jednou 
rukou. 

70 % 

Příslušenství (1) 

 Příslušenství je poměrně drahé.  

 Dokoupit můžete přebalovací tašku na kočárek, 
držák na pití, prodloužení rukojeti, stupátko, 
náhradní madlo.  

 Sluneční clonu nebo podložku do kočárku musíte 
sehnat od jiného výrobce. 

80 %  Příslušenství je poměrně drahé.  

 Dokoupit můžete přebalovací tašku na kočárek, 
držák na pití, prodloužení rukojeti, stupátko, 
náhradní madlo.  

 Sluneční clonu nebo podložku do kočárku musíte 
sehnat od jiného výrobce. 

80 %  Příslušenství je poměrně drahé.  

 Dokoupit můžete přebalovací tašku na kočárek, 
držák na pití, prodloužení rukojeti, stupátko, 
náhradní madlo. 

 Sluneční clonu nebo podložku do kočárku musíte 
sehnat od jiného výrobce. 

80 % 

Poměr cena a kvalita (4) 
Povedený městský kočárek, který si na nákupech 
zamilujete. Do terénu s ním nevyjíždějte. 

70 % Vylepšený podvozek vám poskytne ve městě 
maximální komfort. 

75 % S extra úzkým kočárkem o šířce 51 centimetrů 
projedete bez potíží téměř všude.  

75 % 

Prodejní cena (rok 2017) 
Trojkombinace: 15 000 Kč 
Sportovní kočárek: 8 900 - 9 200 Kč  

- Trojkombinace: 18 600 Kč 
Sportovní kočárek: 10 700 Kč 

- Trojkombinace: 18 600 Kč 
Sportovní kočárek: 13 200 Kč 

- 

Celkové zhodnocení Vážený průměr hodnot 75 % Vážený průměr hodnot 79 % Vážený průměr hodnot 78 % 

Shrnutí 
Kompaktní model oceníte ve městě, do terénu není vhodný. 
Prostorný košík s nosností 5 kg si zamilujete. 

Skladný kočárek se pohodlně ovládá jednou rukou a krásně 
vypadá. Oceníte extra velký košík, aretaci předních koleček 
vytaženou na ruku a rodičovské madlo potažené koženkou. 

Jeden z nejužších sportovních kočárků na trhu s otočnou 
sedačkou se vejde do malého výtahu a projede těmi nejužšími 
domovními dveřmi. 

 


