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B ába

15kg-ig használható. A nagyobb kényelem érdekében 
exklúzıv́ párnákkal van ellátva, és magas üléshelyez-
kedéssel. Könnyen összecsukható, ıǵy tárolható vagy akár 
szállıt́ ható is. Könnyű alumıńium vázzal rendelkezik. Egy 
kihúzható kar segıt́ ségével akár, mint egy bőrőnd úgy 
lehet szállıt́ ani.

Molla	Terra	babakocsi

Fogyasztói ár:

49.990 Ft



IMPRESSZUM

Kiadó: Baba-ker Kft. 
Cím: 4025 Debrecen Nyugati utca 5-7. 

Ügyvezető: Kiss Kornél 
Felelős szerkesztő: Kiss Kornél

E-mail: marketing@babavilagnet.hu
Nyomda: Serenity Solution Kft 

Postai cím: 3516 Miskolc  Ács u. 12.

Az újságban szereplő árak 2021. október 1. és 2021. november 30. között 
érvényesek. A termékek műszakilag, illetve külsőleg eltérhetnek a 
fotón látottaktól. Az esetleges helyesírási, illetve nyomdai hibákért 
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taink a készlet erejéig érvényesek. A termékek dekoráció nélkül 
kerülnek értékesítésbe. 
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Ergonomikus, multifunkcionális kenguru 5-13 kg súlyú gyermeknek 
(4 hónaptól 2 évig). A hordozó többfunkciós, a legkisebb gyer-
meket függőleges helyzetben vagy oldalra fekvő helyzetben 
lehet rögzı́teni. A merevı́tett háttámla támogatja a gyermek 
gerincét. Csıṕ őficam megelőzésére is jó.

14.490 Ft
9.990 Ft

Kenguru	N15	-	Többféle	színben	és	mintával

9kg-ig használható. Praktikus, s egyben kényelmes, hiszen 
huzata könnyel levehető, s mosható. Emellett könnyen 
összecsukható, ı́gy könnyedén tudja tárolni vagy akár 
szállıt́ ani is. Biztonságos, hiszen 5 pontos biztonsági övvel 
van ellátva. Hinta része fixálható is. Forgatható, s levehető 
játékhıd́dal rendelkezik, mellé még 2db plüssel. 12 szép 
dallamot képes lej átszani,  s  3 természethangot . 
Időzı́thető:8,15,30 percre. 2 fekvő pozı́cióba állı́tható.
E� s 5 fokozatban hintázásra is. Adapterrel vagy akumlátorral 
működtethető. A csomag tartalma: hinta, adapter.

	Brilly	Bianconigli	elektromos	hinta

32.990 Ft
26.990 Ft



Stabilan ülni tudó gyermekeknek ajánlott. A váza
műanyag. Felszereltsége: belső biztonsági öv, levehető
tálca. Belső biztonsági öve 3 pontos. Az etetőszék
ülőrészének magassága állı́tható, összecsukva kis
helyen el f ér.  Maximum 15kg-ig  terhelhető .
Tisztıt́ ása nedves, tisztıt́ ószeres ruhával.

Picnic	etetőszék	-	Strawberry	színben

12.490 Ft
9.990 Ft

Fenyőfából és laminált bútorlapból készült etető-
szék, 2 éves korig használható, 2 éves kor 
felett kis székké és asztallá alakı́tható. Leve-
hető tálcával rendelkezik. Az ülés képességének 
kialakulásában nagy szerepet játszik az etetőszék, 
stimulálja az agyi egyensúlyközpontot, ıǵy segıt́ i 
a babát a stabilitás megtalálásában. Kicsúszást 
gátló hevederrel felszerelt a nagyobb biztonság 
érdekében.

ANTOS	etetőszék	-	Több	színben,	mintával

29.990 Ft
26.990 Ft

Menük 5 hónapos kortól 359 Ft
459 Ft

Tea gyümölcslével 
           500ml (4 hó)

499 Ft

619 Ft

369 Ft
469 Ft

HiPPiS Gyümölcspépek 100g  (4/6 hó)
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A kefe puha, texturált fogantyúval rendelkezik, amely 
kényelmes fogást  biztosı́ t  a  haszná latakor, 
két kefe is egyben. A kis kefe kényelmesen tárolható a 
fogantyúban, ha nem használják. Mindkét kefe puha, 
tartós nejlon sörtével rendelkezik, hogy a maradékot 
könnyedén el tudja távolıt́ ani. 0+ hónap

	Üveg	és	cumimosókefe

1.190 Ft

699 Ft

Ellenáll a mindennapi használat kihıv́ásainak. 
Ideális azoknak a gyerekeknek, akik elkezdenek 
maguk étkezni. Alkalmas meleg vagy hideg 
ételekhez. 12+ hónapos kórtól ajánlot. A szıń es 
virág forma segı́t szórakoztatóvá tenni az 
étkezést! Könnyű a kis kezek számára tartani 
és használni.

	Flower	etetőtálka

1.190 Ft

899 Ft

Nagy méretű, univerzális hálós tároló, mely babakocsira 
akasztható. A csatos pánttal minden babakocsivázra könnyen 
felszerelhető. Szélességében igen rugalmas anyag.

Bevásárló	háló

2.790 Ft
1.990 Ft

Micimackó mese szereplőivel, élénk szıńekkel nyomtatott 
mintájú vászonkép. Falra akasztható. A felhelyezéshez 
szükséges alkatrészeket nem tartalmazza!

Vászon	falikép 

2.490 Ft
1.490 Ft



.

18 hónapos kortól ajánlott, szıń es WC szűkıt́ő 
ideális a gyermek WCre szoktatásához. 
Bármilyen WC  ülőkéhez használható. 
Stabil, kényelmes, anyaga polipropilén. 
Mérete: 32,5 x 15 x 35cm

WC	szűkítő	-	Több	színben

1.590 Ft

990 Ft

12 hónapos kortól ajánlott. A formatervezésének 
köszönhetően kényelmes használatot biztosıt́  a 
gyerekek számára. Modern, szıń es kialakıt́ásának 
hála vidáman vezeti be a gyermekeket a 
szobatisztaság világába. Anyaga lehetővé teszi a 
könnyű tisztán tartást. Anyaga polipropilén. 
Mérete: 24,5 x 31 x 21 cm.

Anatómiai	bili	-	Több	színben

1.490 Ft

990 Ft

Puha és felettébb kényelmes pelenkázólap. A Brevi
kollekció legkissebb pelenkázólapja. Két biztonságos 
széllel. Tisztıt́ ása egyszerű.  Mérete: 45x78 cm.

Confort	pelenkázólap	-	Több	színben

5.990 Ft
4.990 Ft

Ajándék
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39.990 Ft
35.990 Ft

6



7



8

EUROPA járóka

*A kép csak illusztráció.

0m+
kortól

15 kg-ig használható.

*A kép csak illusztráció.

39.990 Ft

35.990 Ft



6 m+
kortól ajánlott

etetőszék

29.990 Ft

27.990 Ft
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Az autóba a 3 pontos biztonsági övvel köthető be, 
menetiránnyal megegyezően. Az állıt́ ható vállpán-
tok együtt mozognak a fejtámla állıt́ ása során. Belső 
öve 5 pontos és párnázott. Huzata pamut hatású, 
levehető és mosható. Oldalütközés esetén kiváló 
védelmet nyújt. Minőségi anyagból készült, tartós 
ülésszerkezet. Az ülés dőlésszöge nagymértékben 
állıt́ ható. Kihelyezéskor magunk elé fordıt́ ható, ıǵy 
könnyen kivehető a gyerek (ISOFIX talp haszná-
lata esetén). ISOFIX talp külön vásárolható hozzá!

Saturn	BLACK	9-18kg	autósülés

59.990 Ft
39.990 Ft

Babakocsival kompatibilis. 3 pontos biztonsági 
rendszere még nagyobb biztonságot nyújt. Alváz anyaga 
műanyag .  Maximá l is  t ámogatott  s ú ly  13  kg .
A termék súlya 8,5 kg.

Satellite	Black	hordozó	0-13kg

53.990 Ft
39.990 Ft

A Ferrari pelenkázó táska ideális modern anyukáknak,
akik egy praktikus, ugyanakkor letisztult és elegáns
megjelenésű  t áskát  keresnek kiránduláshoz,
babahordozáshoz. Sok külső és a belső zseb.
Hőtároló rekesz az étel, ital ezáltal megőrzi a megfelelő
h ő m é r s é k l e t e t .  R ö g z ı́ t h e t ő  a  b a b a k o c s i r a .
A táska anyaga: poliészter.

Ferrari	pelenkázó	táska

12.990 Ft
9.990 Ft



Ha a könnyedség meghatározó tényező
az O� n választása szempontjából, de nem 
akar lemondani gyermeke kényelméről, 
a Mini Large babakocsi a megfelelő vá-
lasztás, köszönhetően a mindössze 3,8 kg-os 
kis súlyának és a nagy, 36 cm széles ülésnek. 
Puha üléspárna, ami gépben mosható 30°C. 
A� llıt́ ható tetővel a megfelelő napvédelem-
hez. 2 pozıć ióba állıt́ ható lábtartó. 5 pontos 
biztonsági öv és válltartók. Központi fék. Az 
első kerekek fixálhatók. Könnyen összecsuk-
ható.  0-15 kg-ig használható.

MiniLarge	-	babakocsi

Vietri

Nuvole

Piume

44.990 Ft
34.990 Ft

Nagyszerű  szórakozás  a  gyerekszobában,  a 
gyermeksarokban 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 szıń es 
mintákkal.

Intex	-	Játszókunyhó	

5.490 Ft
4.490 Ft
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Készségfejlesztő játékok fél éves korig
A gyermekek megfelelő fejlődése érdekében fontos, hogy ingerdús környezet vegye 

körül őket, hogy érzelmi, illetve szellemi és fizikai szempontból készségeik megfelelő 

módon fejlődhessenek. A készségfejlesztő játékok szórakoztatják a babákat, illetve 

fejlesztik a különböző készségeiket (pl. hallást, látást, tapintást, koordinációt). Ma 

már olyan széles választék van ezekből a játék fajtákból, hogy minden korosztálynak 

könnyedén megtalálhatjuk a megfelelőt.

Az 1-3. hónapban a babák leginkább csak a látásuk révén kerülnek kapcsolatba 

a környezetükkel, emiatt először csak vizuális ingerekkel fejlesszük a kicsik 

készségeit. Ezt könnyen felismerhető formájú és élénk színű tárgyak 

mozgatásával érhetjük el, ugyanis a baba követni fogja szemével. Az idő 

teltével már kezeivel és lábacskáival elkezdi mozgásba hozni ezeket a játékokat. 

Erre az időszakra érdemes különbözőféle csörgőket, csengettyűket beszerezni, illetve a 

kiságyról mozgó játékokat lelógatni. A mondókákat és a hozzájuk kapcsolódó játékokat 

már pár hónapos korban elkezdhetjük játszani a babákkal, ilyen például, ha a térdünkre 

ültetjük a kicsit és lovagoltatjuk, miközben mondjuk neki: Hőc hőc katona ketten 

ülünk a lóra..

A 4-6. hónapban már megkezdődik a testi fejlődés időszaka a babáknál. 

Elkezdenek egyik oldalukról a másikra fordulni, illetve egyre jobban fejlődik a 

kéz és láb koordinációjuk is. Ilyenkor érdemes először megmutatni nekik valamilyen 

játékot, majd odaadni nekik, hogy fogdossák, tapintsák meg. Arra ügyeljünk, 

hogy a babák nagyon szeretnek mindent a szájukba venni, úgyhogy fontos, hogy 

olyan játékokat adjunk a gyermek kezébe, amelyekkel nem tudja megsérteni magát. 

Ebben az időszakban érdemes puha és egyszerű formájú állatkákat vagy labdákat 

venni. Ezen kívül legyenek olyan játékok, amiket könnyen nyomogathat, illetve 

rágcsálhat is. A kiságy oldalára tehetünk fel babatükröt, hogy ismerkedjen saját 

kinézetével. Ebben a korban a babatornázót is nagyon élvezik a babák, nagyon 

szeretik rugdosni a kis mozgó játékokat, majd nézni, ahogyan mozognak, vagy éppen 

csörögnek. Az idő teltével a legnagyobb játszótér a padló lesz, így mindenképpen 

szükség lesz játszószőnyegre. Ebben a korszakban már elkezdhetünk labdázni a kicsivel.

Hason fekve a szőnyegre fektetjük a picit, majd felé gurítjuk a labdát, arra 

ösztönözve, hogy lökje vissza. Ezt akár egy kis autóval is játszhatjuk. Amíg a 

kicsi nem tud önállóan ülni, addig hintáztathatjuk ölben, kézben, 

ha már tud ülni egyedüli is, akkor már rendes hintába is 

ültethetjük.
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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	gyermek	biztonságáról	az	5	pontos	
párnázott	biztonsági	öv	gondoskodik	melynek	vállpántjai	állíthatóak.	
A	minőségi	anyagból	készült	tartós	ülésszerkezet	kitűnően	véd	az
oldalirányú	ütközések	ellen.	Huzata	levehető	és	mosható.

Saturn	Denim	Blue	autósülés

54.990 Ft
39.990 Ft

Az	 ISOfix	 talp	 az	 autós	 biztonsági	 gyerekülések	
rögzítésére	 szolgál.	 El	 lehet	 rajta	 forgatni	 a	
gyerekülést,	így	könnyebb	a	gyerkőcöt	kivenni	az	
autóból.	 A	 kihajtható	 láb	 hozzáfeszül	 az	 autó	
padlólemezéhez,	így	extra	stabilitást	nyújt.

Isofix	talp

34.990 Ft
29.990 Ft



Fogyasztói ár:

2.690 Ft Kismama	golyós	dezodor

 60ml-es. Szıń ezék és alumıńium-mentes. Vegán 
termék, mely natúr alapanyagokból készült. 
Nem jut be az anyatejbe a nyirokrendszeren 
keresztül,szóval biztonságos. Szavatossága 2 év.

Fogyasztói ár:

4.890 FtTerhességi	csíkok	elleni	krém
  200ml-es. A terhesség 4.hónapjától használható. Minden 
 bőrtı́pusra alkalmas. Javı́tja a bőr rugalmasságát.
 Védi a bőrt a terhesség alatt és után. Szavatossága
   2 év.

Fogyasztói ár:

3.990 Ft

Mellbimbó	védőkrém
30ml-es. Gyógynövényekből készült védőkrém 
fájó, sérült, érzékeny, megrepedt, szoptató 
mellbimbóra. A bőrt ápolja és puhává teszi, 
e l ő s e g ı́ t v e  e z z e l  a  r e g e n e r á l ó d á s t . 
Praktikus, hiszen nem kell lemosni szoptatás előtt
s e m ,  s  a  b a b a  s z á m á ra  i s  b i z to n s á g o s .
 Szavatossága 2 év.Kismama	hálóing

2 méretben kapható ( S-M és l-XL). Elöl és hátul gombokkal 
rendelkezik. Előbbi a könnyed szoptatás és azonnali 
bőrkontaktus miatt, utóbbi pedig az esetleges 
fájdalomcsillapıt́ ást teszi lehetővé feszengés nélkül.  Szıń e 
sötétszürke. Praktikus zsebekkel rendelkezik a mobilnak, 
zsepinek és szőlőcukornak.

Fogyasztói ár:

8.490 Ft
15



Kád	-	Maci	mintával,	több	színben

100 cm-es fürdőkád újszülött kortól 
használható, gyönyörű szıń ei és vidám 
grafikái élvezetesebbé teszik a fürdést. 
Anyaga: polipropilén.

2.990 Ft
2.690 Ft

Pelenkázólap	50x70	merev

Hello Kitty-s mintájú, fehér szıń ű pelenkázó 
lap. Kialakıt́ásának köszönhetően könnyen 
tisztıt́ható. Anyaga: MDF lap, habszivacs és 
PVC.

6.490 Ft
3.990 Ft

Kádállvány	H.K.	Rózsaszín	"Hello	Kitty"

100 cm-es Maltex babakádakhoz ajánlott kád-
állvány. Az állvány stabil, könnyen használható.
O� sszecsukva kevés helyet foglal.

11.990 Ft
7.990 Ft

Elengedhetetlen kelléke a fürdetéseknek. Tökéletes 
nedvszıv́ó. Hatásos védelem a baba érzékeny bőrének. 
Aranyos családi mintával. Anyaga 90% pamut 
és 10% poliészter. 

5.190 Ft
3.990 Ft

	Kifogó	és	mosdókesztyű	-	Fehér	színben
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44.990 Ft
34.990 Ft

899 Ft
599 Ft

1.190 Ft
899 Ft

1.290 Ft
990 Ft
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A biztonsági gyerekülés 18kg-os súlyig használható 
és menetiránytól függetlenül beköthető a kocsiba. 
Több fokozatban dönthető, ülés- és fejszűkıt́ővel 
rendelkezik a kényelmesebb és biztonságosabb 
utazás érdekében. 5 pontos biztonsági övvel van 
ellátva vállpántja több fokozatban állıt́ ható, melynek 
kikapcsolását egy sıṕoló hang jelzi. Az ülés váza 
dupla héjszerkezetű, huzata poliészter pamut 
anyagú, levehető és mosható.

Titan	Iso	0-18kg	autósülés

49.990 Ft
39.990 Ft
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A Gabeliz Kft elsősorban a fából készült 
mesefigurák ihlette világıt́óberendezések 
és kiegészıt́ ők gyártója.

Bővebb	információ:
www.gabeliz.hu

Facebook: Betűdekor/Gabeliz - minden, ami gyerekszoba
Email: gabeliz@gabeliz.hu

Tel.: +36 30 200 6741

Fő	termékeink:
falilámpák
csillárok
asztali,

éjjeli lámpák
polcok
fogasok

bútordıś zek
bútorfogantyúk

ragasztható betűk

Védje meg gyermekét a káros UV sugárzások ellen. Az összes 
autó ablakára felszerelhető. Praktikus, könnyen felszerelhető, 
1 tapadókoronggal rögzı́ thető az ablakon. Mérete:
36 cm x 44 cm.

Napellenző	-	Panda

2.290 Ft

1.490 Ft

17



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!
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Kelengyelista

ajánlásával!

A	baba	alapfelszerelése:

1 db kiságy
1 db szivacs /kókuszmatrac/
 memóriahab matrac 
( 70x140cm,60x120)
1 db pelenkázó komód + 
pelenkázó lap + huzat
1db ágyneműgarnitúra 
(3 vagy 4 részes)
1 db pólya
1db baldachin vas
2 db strech lepedő
1 db matracvédő lepedő
1 db pelenka kuka
1 db vékony és 
1 db vastag takaró
1 db zenélő forgó
1 db légzés�igyelő, bébiőr
1 db párásıt́ ó készülék
1 db babamérleg
1 db babakocsi+
hordozó/autósülés (0-13kg-ig)
+ esővédő + pelenkázótáska

A	babaetetéshez:

2 db cumisüveg 125/ 150 ml 
(teás, tejes, vizes)
1 db játszó cumi, cumilánc, 
cumitartó doboz
1 db svéd itatópohár
2 db előke
1-2 db bébikanál
1 db cumisüvegmosó kefe
1 db  fertőtlenıt́ő tabletta/
folyadék, mosogatószer
babák részére
1 db sterilizáló készülék 
(mikrós vagy elektromos)
1 db cumisüveg melegıt́ ő
1 db cumisüveg 
melegentartó (hőbox)
1 db kényeztető párna 
szoptatáshoz
2-3 liter babavıź

A	kismamának:

1-1 db hálóing, köntös
Melltartó + melltartóbetét 
(mosható/eldobható)
1 db mellápoló krém
1 db mellbimbóvédő sapka
1 db mellbimbó kiemelő
1-2 csomag melltörlő kendő
Terhességi csıḱokra krém
Haskötő 
(császármetszés esetén is)
Szülés utáni intim betét
5-10 db steril 
eldobható bugyi
Tejfelfogó kagyló
Momcare jégbetét

A	babaápoláshoz:

1 db kád+kádállvány vagy 
fürdető szekrény
1 db fürdőkádbetét szivacs 
vagy műanyag
1 db vıźhőmérő
1 db szobahőmérő
1-1 db fürdető, olaj, babapúder, 
sampon, testápoló
1 csomag steril gézlap
1 doboz biztonsági fültisztıt́ ó
Kifogó 
(Pelenkaanyagú és frottıŕ anyagú)
Pelenka
Textilpelenka
1 db bébi fogkefe
1 db biztonsági olló vagy csipesz
1 db bébi hajkefe
1 cs. köldökápoló szett 
1 db popsi kenőcs, 
popsitörlő kendő
1 db orrszıv́ó, orrszi-porszi 

Alapöltözet	a	babának:

4-5 db hosszú ujjú kombidressz 
(50-56 méret) 
4-5 db rövid ujjú kombidressz 
(50-56 méret)
3 db réklis kombidressz
3 db hosszú ujjú rugdalózó (pamut)
3 db rövid ujjó rugdalózó (pamut)
4 db plüss rugdalózó 
1 db kocsikabát
1 db overál
Vastag illetve vékony sapka
Kesztyű (karmolás ellen)
Zokni, harisnya
2-3 db talpas nadrág
1 db hálózsák
1 db levegőztető zsák

Első	utam	haza:

Az évszaknak megfelelő öltözék 
(overál, kocsikabát)
Hazahozó szett, sapka
Pléd
Hordozó

A kelengye –összeállıt́ ásunkat 
védőnők tanácsai és saját 
tapasztalatunk szerint 
szerkesztettük. A ruházat 
összeállıt́ ása változhat a 
születés idejétől és a lakás 
fűtésétől, illetve 
közlekedési szokásainktól 
függően.                                          . 
  

Ha	szeretnél	még	többet	megtudni	a	kelengyelista	
kellékeiről	illetve	használatukról,	akkor	

látogass	el	ingyenes	Kelengyebemutatónk	egyikére!



Matracok
Kókuszmatrac	60x120cm

Stabil, kényelmes fekvőfelülettel rendelkező kókuszmatrac, 
t ö ké l e te s e n  a l á t á m a s z t j a  g ye rkő c e  g e r i n c é t ,  ı́ g y 
megakadályozza az esetleges gerincproblémákat. Teljesen 
természetes anyagból készült, nagyon jó a szellőzése, a rostos 
szerkezetet könnyen át tudja járni a levegő. A matrac nem 
tartja meg a nedvességet, mert a rostok elvezetik és 
elpárologtatják. Fogyasztói ár:

15.990 Ft

Xezo	kókuszmatrac	-	Többféle	méretben

A 6 cm vastag kókusz matraccal kisbabádnak optimális fekhelyet 
biztosıt́ hatsz a kiságyban. A gyermek gerincének egészséges 
fejlődéséhez újszülött- és csecsemőkorban elegendhetetlen a kemény 
fekhely, amely kellőképpen alátámasztja a kis testet. Ennek tökéletesen 
eleget tesz ez a hófehér, cipzáras huzattal ellátott kókusz matrac. Nem 
szıv́ja magába a nedvességet, kitűnően szellőzik, ezáltal nem telepednek 
meg benne a baktériumok és a gombák.

60x120cm 70x120cm 70x140cm

Fogyasztói ár:

10.490 Ft
Fogyasztói ár:

11.490 Ft
Fogyasztói ár:

12.490 Ft
AloeVera	matrac	60x120cm
A lágyság érzése tökéletes kényelmet biztosı́t gyermeked számára. 
Poliuretán hab összetétele minőségi fekhelyet biztosıt́ . A legérzékenyebb 
bőr számára a legalkalmasabb, hiszen enyhıt́i az ekcéma, allergia által 
okozott irritációt. Kiváló alvásminőséget biztosıt́ .

Fogyasztói ár:

23.990 Ft
Optima	matrac	60x120cm

Egészen újszülöttkortól használható matrac. Természetes növényi 
szálakból készült matrac, ıǵy nem tartalmaz allergént. Kender és len 
kombinációjából készült, ezeknek az anyagoknak egészségmegőrző 
tulajdonságaik vannak, nyugtatják a babát. 

Fogyasztói ár:

10.990 Ft
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Mintás	pamut		takaró
Mérete:80x90cm.

Téli	anyaga:külső:100% pamut, belső:100% 
m ű s z á l .  Tö b b f é l e  v i d á m  m i n t á k k a l

Bélelt	bébi	paplan	flíz	töltettel/nélküle.

Bébi paplan 90x 70 cm egyik oldal 
flanell, másik oldal puha wellsoft.

100	%	Pamut,	fehér,	2	részes	gyerek	ágynemű	garnitúra

100 % pamut, fehér, ovis ágynemű. Paplan mérete: 90*135 cm, 
párna mérete: 40*55 cm. Anyag: 100% pamut. Töltet: flıź

Nyári	anyaga: 100% pamut

Bébi paplan 90x70 cm egyik oldal flanell, 
másik oldal puha wellsoft, flıź  töltettel.

Vízhatlan	frottír	lepedő	gumis	szélekkel
Vıźhatlan frottıŕ lepedő gumis szélekkel 60x120
/70x140/90x200cm. Higiénikus lágy kellemes 
tapintású,lekerekı́tett szélekkel négy sarkán 
gumiszalaggal,ı́gy a matracokra könnyen 
felhelyezhető. Anyaga: felső réteg:100%pamut 
nedvszıv́ó frottıŕ. Alsó réteg: 100% poliuretán
 vıźhatlan réteg.

1 0 0 %  r u g a l m a s  p a m u t ,  f e h é r
strech lepedő 60*120-70*140 cm méretű 
matracokra. Lágy és kellemes tapintású
kerekıt́ett szélekkel körbe gumirozva igy
könnyen felhelyezhető a matracra.

Strech	lepedő

Babakönyv
A halvány kék, és rózsaszıń  árnyalatú 
babanaplóba bejegyezhetőek a baba 
születése pillanatától életének és 
fejlődésének főbb eseményei, állomásai, 
egészen az iskoláskor eléréséig.

Ajándékozásra Ajánljuk
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