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Járóka Europa - My Little Bear

0 éves kortól. 0-15kg-ig. 79cm magas.
2 kapaszkodóval felszerelve, hogy segítse a 
babát felálláskor. Harapásálló szélek. Ütés-
védők a lábakon. Jól párnázott alja könnye-
dén tisztítható.

www.babavilagnet.hu

B ába k lap
ja

B ába

39.990 Ft
35.990 Ft
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Az újságban szereplő árak 2021. február 1. és 2021.  március 31. között 
érvényesek. A termékek műszakilag, illetve külsőleg eltérhetnek a 
fotón látottaktól. Az esetleges helyesírási, illetve nyomdai hibákért 
nem vállalunk felelősséget. Az újságban szereplő termékek egy ré-
sze csak korlátozott  mennyiségben áll rendelkezésre, így ajánla-
taink a készlet erejéig érvényesek. A termékek dekoráció nélkül 
kerülnek értékesítésbe. 

Babafészek
A babák altatásához a legjobb választás a ba-
bafészek, hiszen a babák egy puha párnázott 
fészekben az anyaméhhez hasonló környezet-
ben lehetnek. Kedved szerint alakíthatod kiné-
zetét, melyhez a praktikus kivehető fekvőbetétet 
is használhatod. A babafészek funkciója, hogy 
biztonságban és kényelemben tartsa a babát, 
bárhová is helyezed azt.

10.490 Ft
9.490 Ft

Titan Iso 0-18kg autósülés
A biztonsági gyerekülés 18kg-os súlyig használható és 
menetiránytól függetlenül beköthető a kocsiba. Több 
fokozatban dönthető, ülés- és fejszűkítővel rendelkezik 
a kényelmesebb és biztonságosabb utazás érdekében. 
5 pontos központi övfeszítős, több fokozatban állítható 
biztonsági övvel van ellátva, melynek kikapcsolását egy 
sípoló hang jelzi. Az ülés váza dupla héjszerkezetű, huza-
ta poliészter pamut anyagú, levehető és mosható.

49.990 Ft
39.990 Ft+AJÁNDÉK!

Biztonsági öv párna



Újszülött kortól használható hálózsák, hogy 
a baba nyugodt éjszakákat tölthessen el 
álomországban. A 100% pamut perkál 
szövet, mely jobb légáteresztő, mint a 
gyermekek ágyneműjében gyakran 
használt pamutboa. 
A termék méretei: 70x39,5x3 cm

Hálózsák - Monster, Savanna

10.990 Ft
6.995 Ft

A Thermobaby kifogó és fürdőköntös segítsé-
gével a fürdés után könnyedén megtörölhetjük
babánkat. Anyaga puhasága nem dörzsöli ki
a baba érzékeny bőrét. Mérete: 70x70cm.
100% pamut szövet, 97% frottír, 3% poliészter 
szegély.

Kifogó - Szörnyes, Savanna, Nyuszis

6.390 Ft
4.190 Ft

A Thermobaby fejvédő a baba alvása közben 
garantálja a kényelmet és a biztonságot! Mé-
rete: 180x40cm. 100% pamut szövet,100% po-
liészter belső.

Fejvédő - Szörnyes, Savanna

13.990 Ft
6.995 Ft



Polly Easy etetőszék - Nature, Birdland

Könnyű súlyú és könnyen használható 6 hó-
napos kortól 15 kg testsúlyig, 4 kerekének 
segítségével könnyű áttolni egyik helyről a 
másikba. A magassága állítható, a hát-
támlája dönthető, 3 pozícióban a lábtartó 
állítható. Egy tálcával rendelkezik, mely le-
vehető. Kis helyen tárolható, rendkívül kom-
pakt módon összecsukva önmagában 
megáll.

36.990 Ft
28.990 Ft

Fenyőfából és laminált bútorlapból készült etetőszék, 
amelyet ülni tudó gyerekek használhatnak. Levehető 
tálcával rendelkezik, asztallá és székké alakítható. 
2 éves kor felett kis székké és asztallá alakítható, 
kicsúszást gátló hevederrel felszerelt.

ANTOS etetőszék 

29.990 Ft
26.990 Ft

Ajánlott 12 kg-ig. Magassága állítható a 
gyermek magasságához megfelelően. 
Könnyen tisztítható.Egyszerű tárolás 
szempontjából. A játéktálcája kivehető.

Bébikomp

29.990 Ft
27.990 Ft



360° Asztalra tehető etetőszék
6 hónapos kortól használható egészen 

15 kg-ig. 360°-ban elforgatható, így a 

baba-mama kapcsolat az étkezés köz-

ben is megmarad. A dupla zárószerke-

zetnek köszönhetően a szék jobban illesz-

kedik az asztalhoz. Maximális tapadást a 

csúszásmentes gumiszorítók biztosítják. 3 

pontos biztonsági öv védi a babát a kie-

séstől. A textil huzat levehető és tisztítható. 

Párnázott ülés és háttámla kényelmet biz-

tosít. Kicsire összecsukható.

23.990 Ft
17.990 Ft

Figyelem! Az etetőszék csak olyan asztalra 
szerelhető, melynek a lapvastagsága 19-90
mm között van. Nem szerelhető minden típu-
sú asztalra, ne használjuk üveglapú asztalon, 
valamint olyan asztalon, melynek lapja laza, 
ne használjuk fiókos asztalon, karton, vagy 
játékasztalokon, és kempingasztalokon sem!  

349 Ft
399 Ft

Menük 5 hónapos kortól

Gyümölcsös duó (7 hó)

329 Ft
399 Ft

Jó éjszakát desszertek (6 hó)

329 Ft
449 Ft



39.990 Ft
35.990 Ft

 Flower etetőtálka
Ellenáll a mindennapi használat kihívásai-
nak. Ideális azoknak a gyerekeknek, akik 
elkezdenek maguk étkezni. Alkalmas meleg 
vagy hideg ételekhez. 12+ hónapos kórtól a-
jánlot. A színes virág forma segít szórakoz-
tatóvá tenni az étkezést! Könnyű a kis kezek 
számára tartani és használni.

Ez a remek malackával és micimackóval 
ellátott Disney megkötős előke a te ottho-
nodból sem hiányozhat. A színes , külső fe-
lülete 100% pamut frottír, a belseje pedig 
vízálló műanyag.

Disney 125wp előke

 Minden napra egy előke - SAFARI

Az étkezés során szükségünk van előkékre,hogy 
megóvjuk a kicsik ruháit. Könnyen mosható. A 
szett 7 db előkét tartalmaz hogy a hét minden 
egyes napjára legyen legalább egy tiszta darab! 
Az előkék anyaga: 65% pamut és 35% poliészter. 
Mérete: 18 x 21 cm. 

2 részes gyerek evőeszközkészlet. Mesés min-
tája élménnyé teszi az étkezéseket. Könnyű 
tisztítani.

Looney fém kanál+villa

1.190 Ft
  899 Ft

1.090 Ft
  599 Ft

799 Ft
 699 Ft

1.790 Ft
 1.490 Ft



Állítható tükör, hogy a szemkontaktust az au-
tóban a gyermekkel állandóan fenntarthas-
sa. Tapadó koronggal és csíptetővel lehet 
az autóban felhelyezni az első szélvédőre.

Visszapillantó tükör első szélvédőre

7.190 Ft
4.990 Ft

A autóvezető könnyen tud szemkontaktust tartani a 
hátsó utasülésen lévő gyermekülésben menetirány-
nak háttal ülő gyermekkel. A tükrön lévő fóliát távo-
lítsa el, húzza le a tükörről használat előtt. A tükröt 
fel kell helyezni a hátsóülés fejtámlájára a rögzítő-
pánt és csat segítségével.

Visszapillantó tükör hátsóüléshez 

2.990 Ft
1.990 Ft

Leesésgátló - Fehér, 90cm
Megóvja a gyermeket attól, hogy lees-
sen az ágyról miközben alszik. 2 kényelmesen 
állítható szíjjal könnyen rögzíthető bármilyen 
ágyhoz. 1 mozdulattal a matrac alá helyezhe-
tő és a beágyazásnál sem muszáj eltávolítani,  
mivel 180 fokban hátrahajtható.

8.490 Ft
7.990 Ft



Nagy méretű, univerzális hálós tároló,
mely babakocsira akasztható. A csatos 
pánttal minden babakocsivázra könnyen 
felszerelhető, vagy akár a falra is fela-
kasztható. Szélességében igen rugalmas 
anyag.

Bevásárló háló

2.790 Ft
1.990 Ft

Pihe-puha bundazsák, mely melegen tartja
a babát a meleg bélésnek köszönhetően. 
A babakocsiba és hordozóba is beköthető, 
így stabilan marad és a baba biztonságosan 
belehelyezhető. A bundazsák szélén lévő pa-
tenttal kapucnivá alakítható, hogy még job-
ban melegítse a kicsit. Plüss anyagból készült. 
Újszülött kortól használható. Többféle színben 
is elérhető.

Womar bundazsák- no4

7.790 Ft
6.990 Ft

Tökéletes a strandra és a játszótérre is.  
A táska egy oldalcipzárral kibővíthető.
Ez a táska a legújabb nélkülözhetetlen 
kiegészítőd a nyári viselethez. Egy darab
hőmegtartó cumisüveg tartóval felszerelve.

9.990 Ft
8.990 Ft

Summer bag táska - Piume



Oasys 2-3 Evo Jet Black 2018 autóülés

Ajánlott: 15-36 kg-ig (3,5-12 éves korig). Telepítés az 
autóba: a jármű 3-pontos biztonsági övével. A hát-
támla 10 magassági, és több szélességi fokozatban 
állítható. Az ülés háttámlája dönthető. 
Légáteresztő, mosható huzat (Air Circulation System).

47.990 Ft
34.990 Ft

A biztonsági autósülés 9-18kg-os súlyig használható, az autó 3 
pontos biztonsági övével vagy Isofix bázistalppal rögzíthető a 
kocsiba. Az Isofix használatával a gyerekülés forgathatóvá válik, 
3 pozícióban dönthető. A fejtámla 4 fokozatban állítható, a gyer-
mek biztonságáról az 5 pontos párnázott biztonsági öv gondos-
kodik melynek vállpántjai állíthatóak. A minőségi anyagból ké-
szült tartós ülésszerkezet kitűnően véd az oldalirányú ütközések 
ellen. Huzata levehető és mosható. Az Isofix talp külön vásárol-
ható.

Saturn Denim blue 9-18 ülés

54.990 Ft
39.990 Ft

Morion I-Size Basic autósülés 2020
Ajánlott kb. 3,5-4 éves kortól kb. 10/12 éves korig, 
150 cm testmagasságig. Utazási iránya meneti-
ránnyal szemben, előre néző pozícióban. A ma-
gasságát az ülés oldalán található méretskála 
segítségével könnyű állítani. Teljes oldalvéde-
lemmel rendelkezik, emellett teljesoldali lefedett-
séggel lehet állítani a fej, - és háttámlát, melyek 
csak együtt állíthatóak, így a vállak mindig védve 
vannak. A háttámla dönthető.

59.990 Ft
49.990 Ft



Fésű-kefe készlet

Ezt a fésűt és kefét kifejezetten csecsemőknek 
tervezték. Az ecset nejlon sörtéi puhák és gyen-
gédek a baba érzékeny fejbőréhez. 
 0+ hónapos kortól.

1.090 Ft
699 Ft

 Üveg és cumimosokefe

A kefe puha, texturált fogantyúval rendelkezik, amely 
kényelmes fogást biztosít a használatakor, két kefe is 
egyben. A kis kefe kényelmesen tárolható a fogantyú-
ban, ha nem használják. Mindkét kefe puha, tartós nej-
lon sörtével rendelkezik, hogy a maradékot könnyedén 
el tudja távolítani. 0+ hónap 1.190 Ft

699 Ft



Ha a könnyedség meghatározó tényező az Ön 
választása szempontjából, de nem akar lemon-
dani gyermeke kényelméről, a Mini Large baba-
kocsi a megfelelő választás, köszönhetően a 
mindössze 3,8 kg-os kis súlyának és a nagy, 36 cm 
széles ülésnek. Puha üléspárna, ami gépben mos-
ható 30°C. Állítható tetővel a megfelelő napvéde-
lemhez. 2 pozícióba állítható lábtartó. 5 pontos 
biztonsági öv és válltartók. Központi fék. Az első ke-
rekek fixálhatók. Könnyen összecsukható. Esőálló 
kétoldalú párnával és téli lábzsákkal felszerelve. 
0-15 kg-ig használható.

MiniLarge - babakocsi
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44.990 Ft
34.990 Ft

Vietri Nuvole Piume

   3.290 Ft
Fogyasztói ár:

Szülési szett
          apák részére

Tartalma: Zsilip ruha, cipővédő, 

sapka, szájmaszk



Hercegnő kastélya falidekor
7db habszivacsot tartalmaz a cso-
mag. Falra ragasztható, puha pvc 
anyagú. 

Habszivacs falidekor 
Micimackó és Malacka min-
tájú falidekor. Falra ragaszt-
ható, puha pvc anyagú.

Vászon falikép 

Micimackó mese szereplőivel. 
Élénk színekkel nyomtatott min-
tájú vászon. Falra akasztható. A 
felhelyezéshez szükséges alkatré-
szeket nem tartalmazza!

Disney - Játszószőnyeg 
Újszülött kortól ajánlott. Készség-
fejlesztő, segít megismertetni a 
színeket, formákat. Puha, színes 
anyagból készült játszószőnyeg. 
Mérete: 95 cm x 95 cm

Intex - Játszókunyhó 
Nagyszerű szórakozás a gyerekszobában, a gyer-
meksarokban vagy a kertben. Legfeljebb 2 gyerek 
rejtőzhet a házban. A háznak nincs belső padlója, 
a jobb kényelem érdekében tanácsos behelyezni 
egy takarót. 3 éves kortól ajánlott. Különböző színes 
mintákkal.

Zöllner pelenkázólap 50/65cm puha 
Állatmintás pelenkázó lap. Puha, PVC borítású.
Könnyen tisztítható. Ék alakú oldalrésszel.

1.990 Ft
  1.490 Ft

1.190 Ft
   990 Ft

2.490 Ft
 1.990 Ft

2.990 Ft
  2.490 Ft

5.490 Ft
  3.990 Ft

3.990 Ft
  1.990 Ft



Még csak most született, és máris totyog, jár, szalad? 
Kényelmes és biztonságos lépéseiért minőségi cipő 

választásával tehetsz a legtöbbet.

Biztonság és kényelem
már az első lépésektől!



Hogyan válasszak biztonsági autós gyerekülést?

Sajnos gyakran hallhatunk olyan balesetekről, 
ahol kisgyermek hal meg az utakon, baleset-
ben. Ennek a legtöbb esetben a nem megfe-
lelő ülésrögzítés, helytelen bekötés, vagy a 
nem megfelelően kiválasztott ülés az okozója. 
Éppen ezért fontos, hogy tisztában legyünk az 
általuk nyújtott funkciókkal, különböző méretek-
nek megfelelő típusaikkal. Természetesen a 
megfelelő, odafigyelő vezetés a legirányadóbb 
ezekben az esetekben, ezért legyünk óvatosak, 
körültekintőek az utakon, és tartsuk be a szabá-
lyokat! 

Gyerekülés választás szempontjai
A választás során elmaradhatatlan szempontnak minősül a kicsi kora, súlya, magassága egy-
aránt. A kresz szabály szerint ugyanis elől a 12 év és az 150 cm alatti gyerekek csak biztonsági 
gyermekülésben utazhatnak a gépjárműben, hátul 135 centis magasság felett elhagyható a 
gyerekülés használata amennyiben a gyerek az üléshez szerelt biztonsági övvel a testméreté-
hez igazodóan biztonságosan rögzíthető. Emellett magas fokú figyelmet kell fordítani: a gye-
rekülések megfelelő beállítására, a megfelelő, kényelmes üléshelyzet biztosításra, legfőképp a 
biztonsági övek megfelelő szorítására. Ha az öv vagy az ülés túl szűk, akkor az a gyerkőcnek
kényelmetlen lesz, viszont ha valamelyik túl laza, akkor az nem nyújt kellő védelmet, azaz ba-
lesetveszélyes lesz. Semmiképp se legyen a gyerek feje magasabban, mint az ülés háttámlá-
ja, mivel kiemelkedően fontos, hogy a kicsi fejét jól támassza az ülés. Ha ez mégis megtörténik, 
akkor mindenképp egy nagyobb ülést kell beszerezni. Figyeljünk arra is, hogy a 2001 előtti jár-
művek esetén előfordulhat, hogy a babahordozót/ülést nem tudjuk bekötni az öv nem meg-
felelő hosszúsága miatt. A kellemetlenségek elkerülése végett ajánlott bázissal (Isofix) ellátott 
gyerekülés használata. Ami pedig még a legfontosabb, hogy sose hagyjuk bekapcsolva a 
légzsákot ott, ahol a gyerek is tartózkodik, ugyanis baleset esetén nyomást, fulladást okozhat!

Csoportok
   0 csoport (babahordozó 0-10 kg) és 0+ csoport (babahordozó 0-13 kg)>
   1-es csoport (autós gyerekülés 9-18 kg)>
   2-es csoport (autós gyerekülés 15-25 kg)>
   3-as csoport (autós gyerekülés 15-36 kg)>
Az esetek többségében az utóbbi két csoport (2/3) összevonható hasonlóságuk által.

Mit jelent az Isofix?
Az Isofix nem más, mint az egész világon szabadalmaztatott könnyen kezelhető autóülés rögzí-
tési rendszer, amellyel elkerülhetjük a helytelen bekötést. Modernségének és magas fokú biz-
tonságának köszönhetően manapság majdnem minden típusú autóban megtalálható a bekö-
téséhez szükséges „kampó” (leginkább a 2006 után gyártott modelleket érinti). Ráadásul ha-
gyományos módon, az autóban található 3 pontos biztonsági övekkel is beköthetők abban az 
esetben, ha az autóban mégsem lenne Isofix csatlakozás. Speciálisan kialakított váza elnyeli az 
ütközésből eredő energiák nagy részét, a talp az autó karosszériájához erősíti a gyerekülést és e-
gyütt mozog az autóval, kivéve baleset esetén, akkor az öv stabilabbá teszi. Magát a rendszert 
az ISO 13216 szabványban egységesítették, innen ered a neve. A törésteszteken is jobban telje-
sítenek az ilyen autósülések, mint a sima társaik.

Amennyiben szeretnél még többet megtudni az autósülésekről, keresd fel 
üzleteink egyikét ahol szakértő kollégáink a segítségedre lesznek!
A teljes cikket elolvashatod a weboldalunkon!



6 hónapos kortól ajánlott (önállóan ülni tudó 
babáknak) - 25 kg-ig. Háttámlája dönthető. 
3 pontos biztonsági övvel rendelkezik. Huzata 
levehető, mosható. Összecsukható vázszer-
kezettel rendelkezik. Benti és kinti használat-
ra is alkalmas. A hinta súlya: 7,2 kg
Az Adbor Luna állványos babahinta több 
színben kapható, melyről érdeklődjön üzle-
teinkben.

Luna Babahinta

14.990 Ft
13.990 Ft

Titan basic blue autóülés 9-36kg
3-korcsoportos gyerekülés: 1-12 éves kor-
ig. Utazóiránya menetirány felé, előre né-
ző pozícióban. Autóba rögzítés: 1-12 év: 
IsoFix karok + Top Tether pánt. Isofix nél-
kül az autó 3-pontos biztonsági övével is 
beköthető, de csak a 3. korcsoportban. 
A fejtámla magassága 11 fokozatban 
könnyen emelhető, a belső biztonsági öv 
is állítható a fejtámlával együtt több foko-
zatban. Szűkítőpárnával. Az ülés 5 fokozat-
ban  dönthető. Oldalvédelmi rendszer a 
fej, nyak, törzs védelmében. Kiváló teszte-
redmények.
 

79.990 Ft
64.990 Ft



Mini alvózsák
Újszülött kortól 3 hónapos korig használható. A mini 
alvózsák úgy lett tervezve, hogy könnyedén úgy be-
le lehessen helyezni a babát, hogy maradéktalanul 
be legyen takarva. Puha szövetből készült, 
hogy a kisgyermek a hidegebb időkben 
is kényelmesen érezze magát, ne fázzon 
meg. Könnyedén kinyitható, így a baba 
be-, kivétele is rendkívül egyszerű. 
Mérete: 55 cm

7.990 Ft
  6.990 Ft

Pelenkázó lap 50x70 merev
Hello Kitty-s mintájú, fehér színű pelenkázó lap.
Kialakításának köszönhetően könnyen tisztítható.
Anyaga: MDF lap, habszivacs és PVC.

6.490 Ft
3.990 Ft

Kád - 100cm

100cm-es fürdőkád újszülött kortól használható, 
gyönyörű színei és vidám grafikái élvezetesebbé 
teszik a fürdést. Mintája, színe: MACI&B leen szür-
ke. Anyaga: polipropilén

3.590 Ft
2.990 Ft

Bőrkímélő fürdető gél, mely tökéletes a 
csecsemők és kisgyermekek érzékeny 
bőrének napi tisztítására.

Kíméletesen tisztító sampon csecsemők 
és kisgyermekek számára, akár minden-
napos használatra.

Gyengéd fürdető+sampon csomag

   6.490 Ft
Fogyasztói ár:





Disney - Textilpelenka
Textilpelenkák különböző Disney mintákkal.
A magas hőmérsékleten mosható textilpe-
lenka csökkenti a hulladéktermelést, így egy 
környezettudatos alternatíva az eldobható 
pelenkákkal szemben. Anyaga: 100% pamut.
Mérete: 70x70 cm.

Kombidresszek
Többféle mintával és méretben.
Anyaga: 100% pamut. Vállán pa-
tentos. A termék nikkelmentes pa-
tenttal készül.
*A kép csak illusztráció. Többféle színben 
és mintával kapható.

3 részes babaágynemű
A csomag tartalma:
1 db párna (30x40 cm)
1 db takaró (135x90 cm)
1 db rácsvédő (180x25 cm)
*Többféle színben kapható!

Ovizsákok
Minőségi magyar termék.
Anyaga: 100% Pamut
A színek és minták változóak.
*A kép csak illusztráció.

   2.390 Ft
Fogyasztói ár:

   899 Ft
Fogyasztói ár:

8.990 Ft
6.990 Ft

1.990 Ft
1.290 Ft









59.990 Ft
49.990 Ft

Az autóba a 3 pontos biztonsági övvel köt-
hető be, menetiránnyal megegyezően. Az 
állítható vállpántok együtt mozognak a fej-
támla állítása során. Belső biztonsági öve 5 
pontos és párnázott. Huzata pamut hatású, 
levehető és mosható. Oldalütközés esetén 
kiváló védelmet nyújt. Minőségi anyagból 
készült, tartós ülésszerkezet. Az ülés dőlésszö-
ge nagymértékben állítható. Kihelyezéskor 
magunk elé fordítható, így könnyen kivehe-
tő a gyerek (ISOFIX talp használata esetén) 
ISOFIX talp külön vásárolható hozzá!

Saturn BLACK 9-18kg autósülés

Ferrari pelenkázó táska

A Ferrari pelenkázó táska ideális modern
anyukáknak, akik egy praktikus, ugyanak-
kor letisztult és elegáns megjelenésű táskát 
keresnek kiránduláshoz, babahordozáshoz. 
Sok külső- és belső zseb. Izoterm szakasz – 
az étel, ital ezáltal megőrzi a megfelelő hő-
mérsékletet. Rögzíthető a babakocsira. A 
táska anyaga: poliészter.

12.990 Ft
9.990 Ft

Gyermekutas biztonsági eszköz. Pár-
názott ülőrész. Az autó 3 pontos biz-
tonsági övével. Használat: 135 cm 
testmagasságtól a gyermek 12 éves 
koráig, amikor a gyermek már nem 
fér el kényelmesen a gyerekülésben.

Quasar Plus ülésmagasító

7.990 Ft
4.990 Ft



Bővebb információ:  
www.gabeliz.hu

Facebook: Betűdekor/Gabeliz - minden, ami gyerekszoba
Email: gabeliz@gabeliz.hu  
 Tel.: +36 30 200 6741

A Gabeliz Kft elsősorban a fából készült mesefigurák 
ihlette világítóberendezések  és kiegészítők gyártója.

Fő termékeink: 
falilámpák 
csillárok 
asztali, 

éjjeli lámpák
polcok
fogasok

 bútordíszek
bútorfogantyúk 

ragasztható betűk

A Gabeliz Kft elsősorban a fából készült mesefigurák 
ihlette világítóberendezések  és kiegészítők gyártója.



Etetőszékként 3 éves korig, vagy maximum 15 kg-ig használ-
ható, majd 3 éves kor után átalakítható kisgyermek székké, 
úgy használható kb. 5 éves korig, maximum 20 kg-ig terhel-
hető. Önállóan ülni tudó babák használhatják. 5 pontos biz-
tonsági övvel rendelkezik, továbbá található rajta lábtartó, 
és tálca. Az etetőszék anyaga fa, a tálca vagy karfa leve-
hető, távolsága állítható. A huzat anyaga poliészter.

Luna etetőszék

27.990 Ft
24.990 Ft

34.990 Ft
29.990 Ft

Etetőszékként 6-36 hónapig. Gyermekszékként és asztalként 3-6 évig. 
Modern kialakítású, könnyen tisztítható. Szerszámok nélkül könnyen 
átalakítható. 5 pontos biztonsági övvel. Állítható és kivehető asztal-
lappal, mosogatógépben mosható tálcával és mosható 
székhuzattal rendelkezik.


