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Before we were a “big” company that 

produced scooters on which you could 

circumnavigate the globe, we made 

scooters you could use to fly into outer 

space or sail to Treasure Island, even if you 

were just riding around the backyard. And 

childhood joy is still at the very heart of 

our efforts. Children automatically know 

how to use a scooter and do so freely, 

without restraint. Ideally, scooters can 

even turn adults into kids. Thus today we 

make scooters so we can all be together – 

in a group of friends, on family outings, 

while walking the dog, on the way to get 

ice cream or play football. And as adult 

scooters grow, the kid′s do too. We have 

made them lighter, stronger, and added 

new components. Thanks to reflective ele-

ments, now they′re more visible and this 

makes them safer. Sometimes we wonder 

if we might be working in Hollywood or 

in the world of computer games – we work 

with fairy-tale scripts and cutting-edge 

technology. Except that with us, you 

get to go outside and enjoy the fresh 

air together.

Ještě než jsme se stali „velkou“ firmou, 
která vyrábí koloběžky, na nichž objedete 
zeměkouli, stavěli jsme koloběžky, na kte-
rých můžete letět do vesmíru nebo plachtit 
na ostrov pokladů, i když třeba kroužíte 
jenom po dvorku. A dětská radost je pořád 
v srdci našeho snažení. Děti automaticky 
dokážou používat koloběžku správně, volně 
a bez zábran. A v ideálním případě dokážou 
koloběžky udělat takové děti i z dospělých. 
Takže dneska stavíme koloběžky tak, aby-
chom mohli být všichni spolu – v partičce 
s kamarády, na rodinných výletech, když 
vyrazíme na zmrzlinu nebo na fotbal. A jak 
rostou koloběžky pro dospělé, rostou s nimi 
i ty dětské. Odlehčili jsme je, zpevnili a dopl-
nili novými komponenty. A díky reflexním 
potiskům jsou teď i lépe vidět. Někdy si 
říkáme, že snad pracujeme v Hollywoodu 
nebo ve světě počítačových her – pracu-
jeme s pohádkovými scénáři a špičkovými 
technologiemi. Jenomže s námi se navíc 
dostanete společně na vzduch.

KIDS
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Za každým novým modelem koloběžky 
jsou stovky hodin příprav, přemýšlení 
a zjišťování potřeb mezi jezdci. U dětí sice 
terénní průzkum přináší požadavky, které 
zatím z různých důvodů nemůžeme splnit – 
tlačítko transformace na ponorku, vodíkovo-
-ananasový pohon, popruhy (s třásněmi) 
pro připřáhnutí koně, držák na tablet –, ale 
i tak se, s drobným přihlédnutím k názorům 
rodičů, soustředíme především na maxi-
mální radost z ježdění a zároveň bezpečnost. 
Nový dvoutrubkový rám Yedoo Kids je speci-
álně navržen pro potřeby malých závodníků 
a všechny modely koloběžek teď nabízejí 
více prostoru pro jízdu, snazší ovladatelnost 
i větší jistotu. Holky a kluci se můžou těšit 
na nové stupátko, plně integrovaný stojánek 
i na téměř dospělácký model Yedoo Wzoom 
s větším předním kolem. Při tom všem se 
nám podařilo snížit celkovou hmotnost až 
o 400 gramů! Vyjet na cestu za dobrodruž-
stvím ještě nikdy nebylo tak lehké. 

Jakub Bostl / Šéf vývoje Yedoo 
a Jaroslav Juřica / Designér 

Behind every new scooter model are 

hundreds of hours of planning, thinking, 

and finding out what riders need. Although 

our field studies among children do come 

across demands that we simply cannot 

meet – a button that turns the scooter into 

a submarine, hydro-pineapple propul-

sion, a fringe harness for a horse, a tablet 

holder – we primarily focus on maximum 

possible riding enjoyment and safety while 

also considering parent′s opinions a little 

bit. The new double-tube Yedoo Kids frame 

is specially designed for smaller racer′s 

needs, and all scooter models now offer 

more space for riding, easier control and 

greater assurance. Girls and boys can look 

forward to the new footboard, fully-inte-

grated kickstand and the almost adult-

size Yedoo Wzoom with its larger front 

wheel. And even with all this, we′ve still 

managed to drop the total weight by up 

to 400 grams! Riding out on a new adven-

ture has never been this easy.

Jakub Bostl / Head of Development, 

Yedoo & Jaroslav Juřica / Designer

The safety of our products is being tested by 

renowned testing labs, in compliance with European 

norms. Scooters meet the norm EN 14619, which 

governs the requirements for sporting good with 

wheels. The certificate of safety and quality for each 

scooter can be found on our website.

Bezpečnost našich výrobků testujeme u renomova-
ných zkušebních ústavů, a to v souladu s evropskými 
normami. Koloběžky Yedoo splňují normu ČSN EN 
14619, která stanovuje požadavky pro kolečkové spor-
tovní potřeby. Certifikát bezpečnosti a kvality ke každé 
koloběžce najdete na našem webu.

Jaroslav Juřica / Designer / Designér

Jakub Bostl / Head of Development / 

Šéf vývoje Yedoo

Only when we do not underestimate children but 

inspire them can they freely develop their potential. 

Instead of flashy pictures, the so characteristic simple 

decor of Kids by Studio Najbrt playfully uses funny 

sentences from the Scootering English textbook. The 

original Merkur typeface, with which they are typeset, 

may remind someone of the classic construction kit 

for little constructers and even with its cloud-like 

decorativeness it reads well, for example also as the 

initials in stamped joints. The first launch of Kids 

also meant a revolution in thinking about colours for 

children. Instead of the overused basic colours, the 

imagination of the little ones and big ones has been 

expanded by the currently so popular Turquoise, 

joined by its stylish friends Lime, Mint, Candy Pink 

and Teal Blue.  

Jedině, když děti nepodceňujeme, ale inspirujeme, 
můžou svobodně rozvinout svůj potenciál. Namísto 
ukřičených obrázků tak charakteristický jednoduchý 
dekor Kids ze Studia Najbrt hravě používá legrační 
věty z učebnice koloběžkářské angličtiny. Originální 
písmo Merkur, kterým jsou vysázené, někomu možná 
připomene klasickou stavebnici malých konstruktérů 
a i při své obláčkové zdobnosti se dobře čte třeba i jako 
iniciála ve vyražených spojích. První uvedení Kids taky 
znamenalo revoluci v uvažování o dětské barevnosti. 
Místo okoukaných základních barev představivost 
malých i velkých rozšířila dnes tolik populární tyrky-
sová (Turquoise), ke které postupně přibyly stylové 
kamarádky Lime, Mint, Candy Pink a Teal Blue.  
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1  The new double-tube frame has 

reduced the weight of the scooter, 

which is now also shorter. As a result 

it’s easier to steer, carry and put 

away. 

Díky novému dvoutrubkovému rámu 
se snížila hmotnost koloběžky,která je 
nyní také kratší. Stroj se teď snadněji 
ovládá, přenáší i skladuje. 

2  The design of the support tubes 

under the footboard allows riders 

to safely tilt the scooter, even when 

leaning into sharp turns.  

Konstrukce nosných trubek pod 
stupátkem umožňuje koloběžku 
bezpečně naklonit i při extrémním 
klopení zatáček. 

3  The original reinforcement in the 

front part of the frame keeps the 

scooter super solid and tough in 

all directions. 

Originální výztuha v přední části 
rámu přispívá k maximální pev-
nosti a tuhosti koloběžky ve všech 
směrech.

4   The optimised shape of the frame, 

longer footboard and lower clea-

rance between the footboard and 

the ground offers more space to 

move and enjoy the ride. 

Optimalizovaný tvar rámu, delší 
stupátko a snížení světlé výšky 
koloběžky nad terénem dává 
více prostoru pro pohyb a radost 
při jízdě.

KIDS DETAILS

Due to its light construction and special reinforce-

ment, the original Yedoo Kids double-tube frame is 

simultaneously light and super strong. With its many 

different colours and new graphic motifs, water 

sprites and sprinters alike can pick out just the right 

scooter for them and enjoy their ride or even practice 

their first English lessons.

Originální dvoutrubkový rám Yedoo Kids dokáže být 
díky odlehčené konstrukci a speciální výztuze sou-
časně lehký i maximálně pevný. Ve spojení s mnoha 
barvami a novými grafickými motivy si pak vyberou 
a jakoukoli jízdu užijí jak rusalky, tak závodníci, a třeba 
si procvičí i první lekce angličtiny. 

KIDS FRAME
1

3

2

4
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Preparation for installation 

of mudguards / Příprava 
pro montáž blatníků

COMPONENTS

KIDS COMPONENTS Grips / Gripy Yedoo Kids

Yedoo Kids handlebar grips with 

reinforced and enlarged ends ensure 

safety and protect hands while riding, 

even in case of a fall.

Gripy Yedoo Kids se zesílenými a rozšíře-
nými konci zajistí bezpečnost a ochranu 
rukou při jízdě i v případě pádu.  

The new original stand is fully integra-

ted into the frame. In the down position 

it does not interfere in the scooter′s 

ability to ride through the terrain. Sco-

oters in the stand position are signifi-

cantly more stable.

Nový originální stojánek je plně integro-
ván do konstrukce rámu a ve sklopené 
poloze má minimální vliv na průjezdnost 
koloběžky terénem. Stojící koloběžka je 
naopak výrazně stabilnější.

Brake levers / Brzdové páčky Sparkle

Junior brake levers with adjustable 

distance between he levers and the 

handlebars based on the size of the 

child’s hand.

Juniorské brzdové páčky s regulovatel-
ným nastavením vzdálenosti páčky od 
řídítek podle velikosti dětských rukou.

The handlebar shape and dimensions 

are compatible with the rider′s reco-

mmended age categories.

Tvar a rozměry řídítek odpovídají dopo-
ručeným věkovým kategoriím jezdců.  

Reflective elements 

on the handlebar cover / 

Reflexní prvky na přebalech řídítek 

Headset / Hlavové složení Neco

Smooth operation and long lifespan.

Hladký chod a dlouhá životnost.

Preparation for a bottle holder /

Příprava pro držák na láhev



Brakes / Brzdy Tektro Alloy

High-quality brakes are the foundation 

for the scooter’s overall safety.

Kvalitní brzdy jsou základem 
celkové bezpečnosti koloběžky.

COMPONENTSCOMPONENTS

For exact part specifications for 

each model, see the following 

pages or visit www.yedoo.eu.

Přesnou specifikaci komponentů 
pro jednotlivé modely najdete 
na následujících stranách nebo 
na www.yedoo.eu.

1514

Tyre / Pneumatiky Kenda Kontact 

The reinforced tyres can be inflated 

up to 5.5 bar pressure, with low rolling 

resistance and optimal track width. 
Zesílená konstrukce pneumatiky 
s možností huštění až na 5,5 baru, 
s nízkým valivým odporem a optimální 
šířkou stopy. 

Rim / Ráfek HJC single wall

The aluminium rim increases 

the safety of the ride.

Hliníkový ráfek zvyšuje 
bezpečnost jízdy. 

Bowden

Brake wire integrated in the frame.

Brzdové lanko je integrované do rámu.

Reflective elements on the tyres /

Reflexní prvky na pneumatikách

O.L.D. / Šířka nábojů 74 mm

Narrower hubs offer more space for 

the rider and eliminate potential ankle 

injuries.

Užší náboje poskytují více prostoru 
pro jezdce a eliminují případná 
poranění kotníků. 

Hubs / Náboje Joytech

Steel hubs with 

cup-and-cone bearings. 

Ocelové náboje 
s kónusovými ložisky

The newly designed footboard offers 

more foot space and more comfort. 

The anti-slip surface contributes to 

safe riding, even under more difficult 

conditions (through wet areas, leaves 

and mud).

Nově navržené stupátko poskytuje více 
pohodlí a místa pro nohy. Protisklu-
zový povrch přispívá k bezpečné jízdě 
i v náročnějších podmínkách (mokro, 
listí, bláto).  

Preparation for installation 

of mudguards / Příprava 
pro montáž blatníků
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For all those children who already need 

to be grown-ups so they can stay up 

till 9, eat pizza for breakfast and drive 

a bulldozer, Wzoom will shorten the wait. 

Wzoom has grown up, and its appearance 

and speed put it on a par with adult mod-

els. The frame design and range of compo-

nents have kept it light and easy to handle 

and with the right accessories it′s ready to 

go on a longer ride out of town. Wzoom will 

be a great buddy for any sort of adventure, 

both covert and to places where parents 

are allowed. And truth be told, with a load 

capacity of 100 kilograms, it can even be 

ridden by an adult who would happily go 

to  bed at 9, eat pizza for breakfast and 

drive a bulldozer.

For riders aged 6+. Maximum load 

100 kilograms (220 lb).

Všem dětem, které by už potřebovaly být 
dospělé, aby mohly chodit spát až v devět 
hodin, snídat jenom pizzu a řídit náklaďák, 
zkrátí Wzoom čekání. Wzoom vyrostla 
a vzhledem i rychlostí se vyrovná modelům 
pro dospělé. Zůstala ale lehká a snadno 
ovladatelná, a s vhodnými doplňky je 
připravená i na delší vyjížďky mimo město. 
Wzoom bude skvělý parťák pro jakákoli 
dobrodružství, tajná i ta, kam smějí i rodiče. 
A popravdě, při nosnosti 100 kg se na ní 
může svézt i leckterý dospělák, který by 
tak rád chodil spát už v devět, snídal jenom 
pizzu a řídil náklaďák. 

Pro jezdce od 6 let. Nosnost až 100 kg.

YEDOO WZOOM
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Recommended age

Doporučený věk

Recommended min. 

height (47 in)

Doporučená min. 
výška jezdce

Weight of scooter 

with stand (16.5 lb)

Hmotnost koloběžky 
včetně stojánku

Maximum load (220 lb)

Maximální nosnost

6+

Frame / Fork  

Stem Yedoo Hi-ten Steel 

Handlebar 

Grips Yedoo Kids 

Head set Neco steel

Brake levers Tektro alloy

Brakes 2� "V" Tektro alloy

Wheels 16"/ 12" 

Rims HJC alloy

Hubs Joytech steel

O.L.D. 74 mm / 2.9 in both

Tyres Kenda Kontact

YEDOO WZOOM

TECHNICAL DATA

PASS ME IF YOU CAN. WZOOM!

120
cm

7,5
kg

100
kg
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Colour versions
YEDOO   WZOOM 
TEALBLUE

YEDOO   WZOOM  
WHITE

YEDOO   WZOOM  
BLACK

YEDOO   WZOOM  
RED

WZOOM  TIDIT  MAU

Colour versions

PASS ME IF YOU CAN. WZOOM!
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YEDOO   WZOOM 
TURQUOISE

WZOOM  TIDIT  MAU PASS ME IF YOU CAN. WZOOM!
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122 cm / 48 in

16"

12"

 34 cm / 13.4 in

YEDOO WZOOM 
16"/12"

ACCESSORIES

Bottle / Láhev

Bottle holder / Držák na láhev

Lights / Světla

Reflectors / Odrazky

Bell / Zvonek

Mudguards / Blatníky

Reflective elements / Reflexní prvky

56 cm / 22 in

4,4 cm / 1.7 in  7,5 cm / 3 in

Colour versions

YEDOO   WZOOM  
LIME

50 cm / 19.7 in
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Tidit is a scooter for those who already 

make cloakroom plans about how they′ll 

catch frogs at the weir or finally open that 

rusty garden gate on the way home from 

school. Tidit has a completely new rein-

forced frame and effective V-brakes on 

both wheels, so it can safely handle the 

toughest riding style, demanding condi-

tions and rough treatment. Although we 

don′t recommend it, we know just how 

irresistible it can be to ride off the kerb or 

down a skate ramp, so have we decided to 

make sure the scooter is ready for that, too.

For children aged 5+. 

Maximum load 90 kilograms (200 lb).

Tidit je koloběžka pro ty, co už v šatně 
plánují, jak po cestě ze školy pojedou chy-
tat žáby ke splavu nebo konečně otevřou 
vrátka té staré zahrady. Tidit má nově brzdy 
na obou kolech, takže bezpečně zvládne 
ostřejší styl jízdy, ztížené jízdní podmínky 
i drsnější zacházení. I když to nedoporuču-
jeme, víme, jak neodolatelné je sjet z obrub-
níku nebo zvládnout překážku ve skate 
parku. Radši jsme na to koloběžku připravili. 

Pro děti od 5 let. Nosnost až 90 kg.

YEDOO TIDIT

WZOOM  TIDIT  MAU
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YEDOO TIDIT

MY NAME IS TIDIT. HOW ARE YOU?

Recommended age

Doporučený věk

Recommended min. 

height (43 in)

Doporučená min. 
výška jezdce

Weight of scooter 

with stand (15.6 lb)

Hmotnost koloběžky 
včetně stojánku

Maximum load (200 lb)

Maximální nosnost

5+

110
cm

7,1
kg

90
kg

TECHNICAL DATA

Frame / Fork  

Stem Yedoo Hi-ten Steel 

Handlebar 

Grips Yedoo Kids 

Head set Neco steel

Brake levers Tektro alloy

Brakes 2� "V" Tektro alloy

Wheels 12"/ 12" 

Rims HJC alloy

Hubs Joytech steel

O.L.D. 74 mm / 2.9 in both

Tyres Kenda Kontact
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Colour versions
YEDOO   TIDIT 
RED

YEDOO   TIDIT 
LIME

YEDOO   TIDIT
MINT

YEDOO   TIDIT 
TEALBLUE

Colour versions
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YEDOO   TIDIT 
TURQUOISE

YEDOO   TIDIT
PINK

Colour versions

WZOOM  TIDIT  MAU MY NAME IS TIDIT. HOW ARE YOU?
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113 cm / 44.5 in

12"12"

34 cm / 13.4 in

YEDOO TIDIT 
12"/12"

ACCESSORIES

Bottle / Láhev

Bottle holder / Držák na láhev

Lights / Světla

Reflectors / Odrazky

Bell / Zvonek

Mudguards / Blatníky

Reflective elements / Reflexní prvky

54 cm / 21.3 in

4,4 cm / 1.7 in  7,5 cm / 3 in 

47 cm / 18.5 in
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“Sloow!” And they′re off! The first ride on 

their own. No one can stop them now. Our 

lightest, smallest model for preschoolers 

and school-age children is the ideal choice 

for entering the world of scooters. When 

we design a scooter like this, the most 

important specs are low weight, the right 

footboard height for an easy, fun ride, 

and, of course, safety through a nonslip 

footboard, handles with reinforced ends 

and reflectors on the wheels and frame. 

You also need the right wheels with qual-

ity bearings and properly inflated tyres. 

And a good rear wheel brake! Although for 

some reason we can′t understand, our test 

drivers rarely use it...

For starters aged 4+. 

Maximum load 75 kilograms (165 lb).

„Pomaluuu!“ A už to jede. První samostatná 
jízda. Teď už je nikdo nezastaví. Náš nejlehčí 
a nejmenší model pro předškoláky a školáky 
je ideální pro vstup do světa koloběžek. Při 
navrhování takové koloběžky je nejdůleži-
tějším parametrem nízká hmotnost, správná 
výška stupátka kvůli snadné a zábavné 
jízdě a samozřejmě bezpečnost (protisklu-
zové stupátko, madla s vyztuženými konci, 
reflexní prvky na pneumatikách i na rámu…). 
Nesmějí chybět vhodná kolečka s kvalitními 
ložisky a správně nafouknutými pneuma-
tikami. A kvalitní brzda! I když tu – nevíme 
proč – používají naši testovací jezdci jenom 
úplně výjimečně... 

Pro první jízdu od 4 let. Nosnost až 75 kg.

YEDOO MAU
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YEDOO MAU

CAT SAYS MAU. MOUSE SAYS OW!

Recommended age

Doporučený věk

Recommended min. 

height (39 in)

Doporučená min. 
výška jezdce

Weight of scooter 

with stand (13.2 lb)

Hmotnost koloběžky 
včetně stojánku

Maximum load (165 lb)

Maximální nosnost

4+

100
cm

6,0
kg

75
kg

TECHNICAL DATA

Frame / Fork  

Stem Yedoo Hi-ten Steel 

Handlebar 

Grips Yedoo Kids 

Head set Neco steel

Brake lever Tektro alloy

Brake 1� "V" Tektro alloy

Wheels 12"/ 12" 

Rims HJC alloy

Hubs Joytech steel

O.L.D. 74 mm / 2.9 in both

Tyres Kenda Kontact
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Colour versionsColour versions

WZOOM  TIDIT  MAU

YEDOO   MAU 
TURQUOISE

YEDOO   MAU 
LIME

YEDOO   MAU 
PINK

YEDOO   MAU 
TEALBLUE

CAT SAYS MAU. MOUSE SAYS OW!
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Colour versions

WZOOM  TIDIT  MAU

YEDOO   MAU 
CANDYPINK

CAT SAYS MAU. MOUSE SAYS OW!

YEDOO   MAU 
MINT

ACCESSORIES
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110 cm / 43.3 in

12"12"

34 cm / 13.4 in

YEDOO MAU 
12"/12"

48 cm / 18.9 in

4 cm / 1.6 in  6,8 cm / 2.7 in 

Bottle / Láhev

Bottle holder / Držák na láhev

Lights / Světla

Reflectors / Odrazky

Bell / Zvonek

Mudguards / Blatníky

Reflective elements / Reflexní prvky

47 cm / 18.5 in









Producer

INTREA – PIKO, s.r.o. 

Radlická ��
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Czech Republic 
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info@yedoo.eu
www.yedoo.eu

All rights reserved INTREA – PIKO, s.r.o.

Change of technical parameters reserved.

The printed colours may not faithfully reproduce the actual hues.

Všechna práva vyhrazena INTREA – PIKO, s.r.o.
Změna technických parametrů vyhrazena.
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are trademark protected.
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