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Brevi Adon Trio babakocsi
Kivá ló sé tá khoz alkalmazkodik a Brevi minő sé gi termé ke.
Nagy mé retű kupolá val rendelkezik, hogy megvé dje
gyermeké t a ká ros UV sugá rzá s ellen. 5 pontos biztonsá gi
ö vvel, allıt́ható há ló s lá btartó val, é s lá bfé kkel van
felszerelve. 22 kg-ig haszná lható .

199.990 Ft - 10 %
179.990Ft

ANTOS etetőszék - Több színben, mintával
Fenyő fá bó l é s laminá lt bú torlapbó l ké szü lt etető szé k, 2 é ves korig haszná lható , 2 é ves kor
felett kis szé kké é s asztallá alakı́tható . Levehető tá lcá val rendelkezik. Az ü lé s ké pessé gé nek
kialakulá sá ban nagy szerepet já tszik az etető szé k,
stimulá lja az agyi egyensú lykö zpontot, ıg
́ y segıt́i
a babá t a stabilitá s megtalá lá sá ban. Kicsú szá st
gá tló hevederrel felszerelt a nagyobb biztonsá g
é rdeké ben.

29.990 Ft - 10 %
26.990Ft
Caretero sportbabakocsi Colosus - Több színben
6 hó napos kortó l ajá nlott, maximum 15kg-os sú lyig. A kialakıt́á s
egy aluminium kereten alapul, mely biztosıt́ja a tartó ssá got é s a
megbıźható sá got, mikö zben megmarad a babakocsi kis sú lya
(11kg). A nagy habkerekek kö nnyebbé teszik a szá guldá st nehé z
terepeken is. Az első keré k felfü ggeszté se tová bb fokozza az
utazá s ké nyelmé t. A babakocsi kombiná lt fogantyú val rendelkezik, melynek kö szö nhető en a babakocsi egy ké zzel is ö sszecsukható . A há ttá mla há rom fokozatban á llıt́ható .

- 14

%

62.990 Ft
53.990Ft
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Az újságban szereplő árak 2022. augusztus 16. és 2022. szeptember 30. 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 része csak korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, így ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. A termékek dekoráció nélkül
kerülnek értékesítésre.

Caretero Velmo etetőszék 3in1 - kétféle színben
6 hó napos kortó l kb 3-4é ves korig haszná lható .A Velmo
etető szé k, ö tvö zi a modern stı́ l ust a funkcionalitá ssal.
Egyszerű kialakı́ t á sá nak kö szö nhető en gyorsan a gyermek
igé nyeihez igazıt́ható k. Né há ny mozdulattal etető szé kbő l, stıĺusos
asztal+szé kké alakıt́ható . Kivá lló minő sé gű anyagokbő l ké szü lt,
ıg
́ y tartó s é s biztonsá gos.Otpontos ö vekkel é s a tá lcá ná l tová bbi
vé delemmel rendelkezik. A gyermek é s a szü lő ké nyelmé rő l
gondoskodva a szé k dupla,á llı́ t ható tá lcá val rendelkezik.
Az ü lé s puha é s kö nnyen tıśztıt́ható .

39.990 Ft
34.990Ft
- 12 %

MiniLarge - babakocsi
Ha a kö nnyedsé g meghatá rozó té nyező az On vá lasztá sa szempontjá bó l, de nem
akar lemondani gyermeke ké nyelmé rő l, a Mini Large babakocsi a megfelelő vá lasztá s, kö szö nhető en a mindö ssze 3,8 kg-os kis sú lyá nak é s a nagy, 36 cm szé les ü lé snek.
Puha ü lé spá rna, ami gé pben mosható 30°C. Allıt́ható tető vel a megfelelő napvé delemhez. 2 pozıćió ba á llıt́ható lá btartó . 5 pontos biztonsá gi ö v é s vá lltartó k. Kö zponti fé k. Az
első kerekek fixá lható k. Kö nnyen ö sszecsukható . 0-15 kg-ig haszná lható .

44.990 Ft
34.990Ft

Nuvole

Vietri

- 22 %

Piume

3

EUROPA já ró ka

ztráció.

*A kép csak illus

0m+
kortó l
15 kg-ig haszná lható .

39.990 Ft
35.990Ft
- 10 %
4

*A kép csak illusztráció.

Kenguru N15 - Többféle színben és mintával
Ergonomikus, multifunkcioná lis kenguru, 5-13 kg sú lyú gyermeknek
(3 hó naptó l 2 é vig). A hordozó tö bbfunkció s. Legkisebb gyermeket
fü ggő leges helyzetben, vagy oldalra fekvő helyzetben
lehet rö gzıt́eni. A merevıt́ett há ttá mla tá mogatja a gyermek gerincé t.
Csipő ficam megelő zé sé re is jó .

14.490 Ft

9.990 Ft

- 33

%

Maltex kutyás bili - többféle színben
A Maltex bili modern kialakıt́á sá val, vidá m szın
́ eivel é s
kutya formá já val vezeti be a gyerekedet a szobatisztasá g
vilá gá ba.

790 Ft
599 Ft

- 24

%

Maltex leengedhető kád 100cm - többféle színben
Ujszü lö tt kortó l haszná lható ká d, leengedhető s, csú szá sgá tló s.
Anyaga polipropilé n. Mé rete: 100 cm.

4.490 Ft
3.990 Ft
5

- 11%

Játszószőnyeg - lajhár & koala
Mé rete: 85×54×85cm. Ujszü lö tt kortó l ajá nlott. Plü ss é s
fogzá st segıt́ő , felakasztható já té kokkal felszerelt. Funkció i:
kü lö nbö ző tapintá sú anyagok hatnak a baba é rzé kszervé re.
Mosó gé pben tisztıt́ható , sajá t tá ská já ban tá rolható é s szá llıt́ható .

18.990 Ft
16.990Ft

- 10

%

Multifunkcionális járássegítő
9-36 hó napos korig ajá nlott. Lehető vé teszi, hogy babá ja
megtehesse első lé pé seit egy megbı́zható tá mogatá s
segı́tsé gé vel. Mű anyag anyag. Csú szá smentes szilikon
kerekek. A há tsó kerekeken egy csavar talá lható , amely
szabá lyozza a forgá si sebessé get. Az ó ramutató já rá sá val
megegyező irá nyba forgatva a kerekek lelassulnak, az
ó ramutató já rá sá val ellenté tes irá nyban pedig felgyorsulnak. 4 zenei mó dot tartalmaz: 1. mó d: dallamalkotá s 2. mó d: já tsszon együ tt a dallamokkal 3. mó d:
aktivá lja az á llatok dallamos hangjait 4. mó d: aktivá lja a
szó rakoztató babahangokat.

14.990 Ft
12.990Ft

- 13

%

Amazonas pihenőszék
Ujszü lö tt kortó l,18 hó napos korig ajá nlott (max 18kg-ig).
Rezgő funkció val rendelezik. A felakasztható já té kok é rdekesebbé teszik a gyermekek szá má ra. Tisztıt́á sa enyhé n
nedves szivaccsal. Aramellá tá sa 1db LR20-as elemmel mű kö dik, ami nem tartozé k.

19.990 Ft
17.990Ft

- 10 %

6

Konig Kids békás vízálló, napsátor
Ujszü lö tt kortó l ajá nlott. Fedezze fel a bé ká s já tszó sző nyeget
é s napsá tort. Pihené sre é s já té kra is egyará nt alkalmas.
Kinti é s benti haszná latra is tö ké letes.Arnyé koló val
rendelkezik, amely vé di a napsugaraktó l é s vıźá lló
4 levehető já té kkal van felszerelve. Utazá shoz is alkalmas
a kompakt mé rete miatt. 85x85 cm-es a já tszó sző nyeg.
Anyé koló 118x85x48cm-es.

14.990 Ft

Süni projektor és éjjeli fény
Ujszü lö tt kortó l ajá nlott. Plü ss anyagbó l ké szü lt. Nagyon
puha plü ss, ami é jszakai fé nyké nt is haszná lható .

5.990 Ft
5.490 Ft

Éjjeli fény - babanyugtató
Ez a hordozható ké szü lé k megnyugtatja a babá t, bá rhová is
megy. Já tszon egyet a mé hbő l ismerő s hangok kö zü l:
csobogá s, szıv́veré s vagy fehé r zaj. Vagy egy pihentető dallam,
mint az ó ceá n hangja, tá rsalgó zene vagy altató dal. 20 perc
utá n automatikusan kikapcsol. A sı́rá sé rzé kelő visszakapcsolja a hangot, amikor a kicsi sıŕ.

3.990 Ft
3.590 Ft
7

Thermobaby Step fellépő - többféle színben
Bará tsá gos kis arcá val, csú szá smentes pá rná ival é s csú szá smentes felü leté vel gyorsan kedvencei kö zé fogadja gyermeke.
Tö bbé nem kell lá bú jjhegyen á llnia, hogy elé rje a csapot
a ké zmosá shoz. A Thermobaby Step fellé pő aká r 150kg-os
sú lyig is elbıŕ. Igy anya vagy apa is ü lhet rajta gyermeké vel.
A tisztıt́á s nagyon gyors é s egyszerű csak egy nedves szivacsra
van szü ksé g , é s má r ké sz is! Lé pcső pá rná k csú szá smetesek,
hogy biztosıt́sá k a baba stabilitá sá t.

2.990 Ft
2.490 Ft

- 17

%

Thermobaby tányér szett
Idelá lis tá nyé rké szlet a gyermeke eteté sé re. Gyermeke imá dni
fogja a stıĺusos, vidá m á llatrajzokat. Mikrohullá mú sü tő ben
nem haszná lható . A praktikussá g é rdeké ben mosogató gé pben
mosható . Nem tartalmaz BPA-t.
A csomag tartalma: Egy tá nyá r, tá lka, pohá r

3.690 Ft
2.990 Ft

- 19

%

Thermobaby pohár - többféle színben
Ideá lis ú titá rs lehet, a praktikus kis mé reté nek kö szö nhető en.
Urtartalma 140 ml. Mosogató gé pben mosható .

999 Ft
699 Ft
Thermobaby Daphne babatartó kádba
Gyermekorvosok segıt́sé gé vel kidolgozva, ú gy lett kialakıt́va,
hogy tö ké letesen tartsa a gyermeket a fü rdeté s sorá n.
Kompatibilis szinte a legtö bb gyermek é s felnő tt fü rdő ká kkal.
0-tó l 8 hó napos korig. 70cm-es magassá gig.
Maximum 8kg-os sú lyig. Tapadó korongos, á llıt́ható
á gyé ktá masszal rendelkezik. Polipropilé n é s SBS anyagok
felhaszná lá sá val.

8

3.190 Ft
1.990Ft

- 38

%
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Nania napellenző huzat autó ajtóra
Tö ké letes vé delmet nyú jt gyermeke szá má ra,
melyet praktikusan kö nnyen feltehet.

4.990 Ft
Colibro Novel babakocsi - kétféle színben
Kivá ló minő sé gű anyagok felhaszná lá sá val jö tt lé tre, ezzel
biztosıt́va, hogy hosszú idő n keresztü l kiszolgá ljon titeket.
6-36 hó napos gyermekek szá má ra tervezté k. Há ttá mlá ja tö bb
á llá sba á llıt́ható , 5 pontos biztonsá gi ö vekkel ellá tott.
Alumın
́ ium vá zrendszerrel rendelkezik. A vá zrendszer gyorsan
é s egyszerű en nyitható é s ö sszecsukható . 2 szintbe á llıt́ható
lá btá masz.

- 26

49.990 Ft
36.990Ft

%

Nania Titan Isofix gyerekülés
0-18kg-ig haszná lható . Magas oldalsó ü té své delemmel rendelkezik, ı́gy gyermeke
biztonsá gosan utazhat.4 á llı́tható pocı́ció . Polié szter huzata levehető , s mosható
5 pontos biztonsá gi ö vvel, vá llpá rná val é s csatpá rná val rendelkezik. Menet kö zben is tö bb
fokozatban tudja dö nteni. 360 fokban forgatható . Ulé s,s fejszű kı́ t ő beté tje van
ECE R44/04 szabvá nynak megfelel.

- 33

%

59.990 Ft
39.990Ft

9

Ferrari Staurn Black autósülés
9-18 kg-os sú lycsoportba haszná lható . Az autó ba 3 pontos
biztonsá gi ö vvel kö thető be, menetirá nnyal megeggyező en.
Az á llıt́ható vá llpá ntok együ tt mozognak a fejtá mla á llıt́á sa
sorá n. Belső biztonsá gi ö ve 5 pontos é s pá rná zott.
Huzata pamut hatá sú , levehető é s mosható . Oldalü tkö zé s
eseté n kivá ló vé delmet nyú jt. ISOFIX talp kü lö n vá srolható .

59.990 Ft
39.990Ft

- 33

%

Ferrari Satellite Black hordozó 0-13kg
Babakocsival kompatibilis. 3 pontos biztonsá gi rendszer.
Alvá z anyaga mű anyag. 3 pontos biztonsá gi ö v
Maximá lis tá mogatott sú ly 13 kg. Sú lya 8,5 kg

53.990 Ft
39.990Ft

- 26

%

Disney Primo Isize Denim autósülés
9-18 kg-os sú lycsoportban haszná lható . Praktikus, hiszen
huzata kö nnyen levehető é s mosható . Tö bb fokozatban
dö nthető , hogy gyermeke nyugodtan tudjon aludni.
A mé g nagyobb ké nyelem é rdeké ben jó l pá rná zott.
5 pontos biztonsá gi ö vvel rendelkezik, s autó já ban 3 pontos
biztonsá gi ö vvel tudja rö gzıt́eni.Allıt́ható vá llpá ntokkal
rendelkezik. Kivá ló oldalü tkö zé s elleni vé delemmel van ellá tva.
Minő sé gi anyagbó l ké szü lt. Isofix bá zistalppal rö gzıt́hető .

49.990 Ft
39.990Ft

- 20

%

Migo Saturn Denim autósülés
9-18 kg-os sú lycsoportba haszná lható . Az autó ba 3 pontos
biztonsá gi ö vvel kö thető be, menetirá nnyal megeggyező en.
Az á llıt́ható vá llpá ntok együ tt mozognak a fejtá mla á llıt́á sa
sorá n. Belső biztonsá gi ö ve 5 pontos é s pá rná zott.
Huzata pamut hatá sú , levehető é s mosható . Oldalü tkö zé s
eseté n kivá ló vé delmet nyú jt. ISOFIX talp kü lö n vá srolható .

54.990 Ft
39.990Ft

- 27

%
10

- 20

%

74.990 Ft
59.990Ft

Adbor Mio L05 sportbabakocsi
A szett tartalma: Sportbabakocsi, Pelenká zó tá ska, Bevá sá rló
kosá r, Eső vé dő , Lá bzsá k
Kö nnyen ö sszecsukható vá z. Forgatható é s rö zıt́hető első
kerekek. Felfú jtatott abroncsok. Allıt́ható toló kar.
Mű bő r bevá sá rló kosá r. 4-fé le pozıćió ba á llıt́ható há ttá mla.
Mű bő r lá btá masz. 5-pontos biztonsá gi ö v. Mű bő r kartá masz.
Megbıźható kö zponti fé k. Szellő ztető ablak.Tová bbi plusz pá rná zá s

11

-7%

139.990 Ft
129.990Ft
Adbor Zipp babakocsi 3in1
Há tsó felfü ggeszté sű lengé scsillapıt́ó rendszer 360
fokban forduló pneumatikus kerekek retesz funkció val Kö nnyen
rö gzıt́hető pneumatikus há tsó kerekek kö zponti fé krendszerrel.
Elő re vagy há trané ző helyzetbe á llıt́ható fü lke Allıt́ható fogantyú
magassá g Szellő ző ablak a fü lké ben A há ttá mla szabá lyozá sa
a babakocsi ü lé sé n é s a segé dkosá rban Otpontos heveder.
Bevá sá rló kosá r.Levehető é s szabá lyozható lá btartó . Fogantyú hoz
rö gzıt́ett tá ska. Eső takaró é s szú nyoghá ló .

12

Kelengyelista
A baba alapfelszerelése:

A babaápoláshoz:

1 db kisá gy
1 db szivacs /kó kuszmatrac/
memó riahab matrac
( 70x140cm,60x120)
1 db pelenká zó komó d +
pelenká zó lap + huzat
1db á gynemű garnitú ra
(3 vagy 4 ré szes)
1 db pó lya
1db baldachin vas
2 db strech lepedő
1 db matracvé dő lepedő
1 db pelenka kuka
1 db vé kony é s
1 db vastag takaró
1 db zené lő forgó
1 db lé gzé s igyelő , bé biő r
1 db pá rá sıt́ó ké szü lé k
1 db babamé rleg
1 db babakocsi+
hordozó /autó sü lé s (0-13kg-ig)
+ eső vé dő + pelenká zó tá ska
1db meggy mag pá rna
Babaö bö l
Babafé szek
Pá ramé rő ké szü lé k
Laposfejű sé g elleni babapá rna
Pelenká zó lap

1 db ká d+ká dá llvá ny vagy
fü rdető szekré ny
1 db fü rdő ká dbeté t szivacs
vagy mű anyag
1 db vıźhő mé rő
1 db szobahő mé rő
1-1 db fü rdető , olaj, babapú der,
sampon, testá poló
1 csomag steril gé zlap
1 doboz biztonsá gi fü ltisztıt́ó
Kifogó
(Pelenkaanyagú é s frottıŕ anyagú )
Pelenka
Textilpelenka
1 db bé bi fogkefe
1 db biztonsá gi olló vagy csipesz
1 db bé bi hajkefe
1 cs. kö ldö ká poló szett
1 db popsi kenő cs,
popsitö rlő kendő
1 db orrszıv́ó , orrszi-porszi
Mosdó kesztyű
Szivacs

A kismamának szükség szerint:
16 2 db há ló ing, kö ntö s

3 db Melltartó + melltartó beté t
(mosható /eldobható )
1 db mellá poló kré m
1 db mellbimbó vé dő sapka
1 db mellbimbó kiemelő
1-2 csomag melltö rlő kendő
Terhessé gi csık
́ okra kré m
Haskö tő
(csá szá rmetszé s eseté n is)
Szü lé s utá ni intim beté t
5-10 db steril

eldobható bugyi
Tejfelfogó kagyló
Momcare jé gbeté t
Fertő tlenıt́ő
Szoptató s pá rna
Mellszıv́ó
Tisztıt́ó szerek
Szıv́hang figyelő
Szü lé s utá ni ü lő pá rna

Kelengye és Szülni fogok
listánkat online is elérhetitek!

Alapöltözet a babának:
4-5 db hosszú ujjú kombidressz
(50-56 mé ret)
4-5 db rö vid ujjú kombidressz
(50-56 mé ret)
3 db ré klis kombidressz
3 db hosszú ujjú rugdaló zó (pamut)
3 db rö vid ujjó rugdaló zó (pamut)
4 db plü ss rugdaló zó
1 db kocsikabá t
1 db overá l
Vastag illetve vé kony sapka
Kesztyű (karmolá s ellen)
Zokni, harisnya
2-3 db talpas nadrá g
1 db há ló zsá k
1 db levegő ztető zsá k

Egyéb kiegészítő:
Szundikendő
Kontrasztos kiskö nyv
Babanapló
Tejserkentő tea
Baby on board jelzé s autó ra
Reflux pá rna
Elfordulá sgá tló pá rna
Apá s szett

Első utam haza:
Az é vszaknak megfelelő ö ltö zé k
(overá l, kocsikabá t)
Hazahozó szett, sapka
Plé d
Hordozó

A babaetetéshez:
2 db cumisü veg 125/ 150 ml
(teá s, tejes, vizes)
1 db já tszó cumi, cumilá nc,
cumitartó doboz
1 db své d itató pohá r
2 db elő ke
1-2 db bé bikaná l
1 db cumisü vegmosó kefe
1 db fertő tlenıt́ő tabletta/
folyadé k, mosogató szer
babá k ré szé re
1 db sterilizá ló ké szü lé k
(mikró s vagy elektromos)
1 db cumisü veg melegıt́ő
1 db cumisü veg
melegentartó (hő box)
1 db ké nyeztető pá rna
szoptatá shoz
2-3 liter babavıź

Ha szeretnél még többet megtudni a kelengyelista
kellékeiről illetve használatukról, akkor
látogass el ingyenes Kelengyebemutatónk egyikére!
16

