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Brevi	Adon	Trio	babakocsi

Kiváló sétákhoz alkalmazkodik a Brevi minőségi terméke.
Nagy méretű kupolával rendelkezik, hogy megvédje 
gyermekét a káros UV sugárzás ellen. 5 pontos biztonsági
övvel, allıt́ ható hálós lábtartóval, és lábfékkel van 
felszerelve.  22 kg-ig használható.

199.990 Ft
179.990Ft

- 10 %
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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	 ré-
sze	 csak	 korlátozott	 	 mennyiségben	 áll	 rendelkezésre,	 így	 ajánla-
taink	 a	 készlet	 erejéig	 érvényesek.	 A	 termékek	 dekoráció	 nélkül	
kerülnek	értékesítésre.	
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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
26.990Ft

Caretero	sportbabakocsi	Colosus	-	Több	színben

6 hónapos kortól ajánlott, maximum 15kg-os súlyig. A kialakıt́ás
egy aluminium kereten alapul, mely biztosıt́ ja a tartósságot és a 
megbıźhatóságot, miközben megmarad a babakocsi kis súlya 
(11kg). A nagy habkerekek könnyebbé teszik a száguldást nehéz
terepeken is. Az első kerék felfüggesztése tovább fokozza az
utazás kényelmét. A babakocsi kombinált fogantyúval rendelke-
zik, melynek köszönhetően a babakocsi egy kézzel is össze-
csukható. A háttámla három fokozatban állıt́ ható. 

- 10 %

62.990 Ft
53.990Ft

- 14 %



Caretero	Velmo	etetőszék	3in1	-	kétféle	színben

6 hónapos kortól kb 3-4éves korig használható.A Velmo 
etetőszék, ötvözi a modern stı́ lust a funkcionalitással.
Egyszerű kialakı́tásának köszönhetően gyorsan a gyermek 
igényeihez igazıt́hatók. Néhány mozdulattal etetőszékből, stıĺ usos
asztal+székké alakıt́ható. Kiválló minőségű anyagokből készült, 
ıǵy tartós és biztonságos.O� tpontos övekkel és a tálcánál további 
védelemmel rendelkezik. A gyermek és a szülő kényelméről 
gondoskodva a szék dupla,állı́thatótálcával rendelkezik.
Az ülés puha és könnyen tıśztıt́ható.

39.990 Ft
34.990Ft

- 12 %

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 összecsukható.  0-15 kg-ig használható.

MiniLarge	-	babakocsi

VietriNuvole Piume

44.990 Ft
34.990Ft

- 22 %
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39.990 Ft
35.990Ft

- 10 %
4

EUROPA járóka

*A kép csak illusztráció.

0m+
kortól

15 kg-ig használható.

*A kép csak illusztráció.



Ergonomikus, multifunkcionális kenguru,  5-13 kg súlyú gyermeknek 
(3 hónaptól 2 évig). A hordozó többfunkciós. Legkisebb gyermeket 
függőleges helyzetben, vagy oldalra fekvő helyzetben 
lehet rögzıt́eni.  A merevıt́ett háttámla támogatja a gyermek gerincét. 
Csipőficam megelőzésére is jó.

Kenguru	N15	-	Többféle	színben	és	mintával

14.490 Ft
9.990 Ft

Maltex	leengedhető	kád	100cm		-	többféle	színben

U� jszülött kortól használható kád, leengedhetős, csúszásgátlós.
Anyaga polipropilén. Mérete: 100 cm.
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- 33 %

A Maltex bili modern kialakıt́ásával, vidám szıń eivel és
kutya formájával vezeti be a gyerekedet a szobatisztaság 
világába.

Maltex	kutyás	bili	-	többféle	színben

790 Ft
599 Ft

- 24 %

4.490 Ft
3.990 Ft

- 11%



Amazonas	pihenőszék
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Mérete: 85×54×85cm. U� jszülött kortól ajánlott. Plüss és
fogzást segıt́ ő, felakasztható játékokkal felszerelt. Funkciói:
különböző tapintású anyagok hatnak a baba érzékszervére.
Mosógépben tisztıt́ható, saját táskájában tárolható és szál-
lıt́ ható.  

Játszószőnyeg	-	lajhár	&	koala

18.990 Ft
16.990Ft

9-36 hónapos korig ajánlott. Lehetővé teszi, hogy babája 
megtehesse első lépéseit egy megbı́zható támogatás 
segı́tségével. Műanyag anyag. Csúszásmentes szilikon 
kerekek. A hátsó kerekeken egy csavar található, amely 
szabályozza a forgási sebességet. Az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva a kerekek lelassulnak, az 
óramutató járásával ellentétes irányban pedig fel-
gyorsulnak. 4 zenei módot tartalmaz: 1. mód: dallam-
alkotás 2. mód: játsszon együtt a dallamokkal 3. mód: 
aktiválja az állatok dallamos hangjait 4. mód: aktiválja a 
szórakoztató babahangokat.

Multifunkcionális	járássegítő

14.990 Ft
12.990Ft

U� jszülött kortól,18 hónapos korig ajánlott (max 18kg-ig).
Rezgő funkcióval rendelezik. A felakasztható játékok érde-
kesebbé teszik a gyermekek számára. Tisztıt́ ása enyhén 
nedves szivaccsal. A� ramellátása 1db LR20-as elemmel mű-
ködik, ami nem tartozék. 

- 10 %

- 13 %

- 10 %
19.990 Ft
17.990Ft



Konig	Kids	békás	vízálló,	napsátor

U� jszülött kortól ajánlott. Fedezze fel a békás játszószőnyeget
és napsátort. Pihenésre és játékra is egyaránt alkalmas.
Kinti és benti használatra is tökéletes.A� rnyékolóval 
rendelkezik, amely védi a napsugaraktól és vıź álló
4 levehető játékkal van felszerelve. Utazáshoz is alkalmas 
a kompakt mérete miatt. 85x85 cm-es a játszószőnyeg.
A� nyékoló 118x85x48cm-es.

U� jszülött kortól ajánlott. Plüss anyagból készült. Nagyon 
puha plüss, ami éjszakai fényként is használható.

Süni	projektor	és	éjjeli	fény

5.990 Ft
 5.490 Ft

Éjjeli	fény	-	babanyugtató
Ez a hordozható készülék megnyugtatja a babát, bárhová is
megy. Játszon egyet a méhből ismerős hangok közül:
csobogás, szıv́verés vagy fehér zaj. Vagy egy pihentető dallam,
mint az óceán hangja, társalgózene vagy altatódal. 20 perc 
után automatikusan kikapcsol. A sı́rásérzékelő visszakap-
csolja a hangot, amikor a kicsi sıŕ . 

3.990 Ft
3.590 Ft

14.990 Ft
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Thermobaby	Step	fellépő	-	többféle	színben

Barátságos kis arcával, csúszásmentes párnáival és csúszás-
mentes felületével gyorsan kedvencei közé fogadja gyermeke.
Többé nem kell lábújjhegyen állnia, hogy elérje a csapot 
a kézmosáshoz. A Thermobaby Step fellépő akár 150kg-os
súlyig is elbıŕ . I�gy anya vagy apa is ülhet rajta gyermekével.
A tisztıt́ás nagyon gyors és egyszerű csak egy nedves szivacsra 
van szükség , és már kész is! Lépcsőpárnák csúszásmetesek, 
hogy biztosıt́ sák a baba stabilitását.    
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2.990 Ft
2.490 Ft

- 17 %

Thermobaby	tányér	szett

Idelális tányérkészlet a gyermeke etetésére. Gyermeke imádni 
fogja a stıĺusos, vidám állatrajzokat. Mikrohullámú sütőben 
nem használható. A praktikusság érdekében mosogatógépben 
mosható. Nem tartalmaz BPA-t. 
A csomag tartalma: Egy tányár, tálka, pohár

3.690 Ft
2.990 Ft

- 19 %

Thermobaby	pohár	-	többféle	színben

Ideális útitárs lehet, a praktikus kis méretének köszönhetően.
U� rtartalma 140 ml. Mosogatógépben mosható.
  

999 Ft
699 Ft

- 17 %
- 30 %

Thermobaby	Daphne	babatartó	kádba

Gyermekorvosok segıt́ ségével kidolgozva, úgy lett kialakıt́va,
hogy tökéletesen tartsa a gyermeket a fürdetés során.
Kompatibilis szinte a legtöbb gyermek és felnőtt fürdőkákkal.
0-tól 8 hónapos korig. 70cm-es magasságig.
Maximum 8kg-os súlyig. Tapadókorongos, állıt́ ható 
ágyéktámasszal rendelkezik. Polipropilén és SBS anyagok 
felhasználásával.

3.190 Ft
1.990Ft

- 38 %
- 38 %



Tökéletes védelmet nyújt gyermeke számára, 
melyet praktikusan könnyen feltehet.

Nania	napellenző	huzat	autó	ajtóra

4.990 Ft

Colibro	Novel	babakocsi	-	kétféle	színben

Kiváló minőségű anyagok felhasználásával jött létre, ezzel 
biztosıt́ va, hogy hosszú időn keresztül kiszolgáljon titeket. 
6-36 hónapos gyermekek számára tervezték. Háttámlája több 
állásba állıt́ ható, 5 pontos biztonsági övekkel ellátott.
Alumıń ium vázrendszerrel rendelkezik. A vázrendszer gyorsan 
és egyszerűen nyitható és összecsukható. 2 szintbe állıt́ ható 
lábtámasz.

0-18kg-ig használható. Magas oldalsó ütésvédelemmel rendelkezik, ı́gy gyermeke 
biztonságosan utazhat.4 állı́tható pocı́ció. Poliészter huzata levehető, s mosható
5 pontos biztonsági övvel, vállpárnával és csatpárnával rendelkezik. Menet közben is több
fokozatban tudja dönteni. 360 fokban forgatható. U� lés,s fejszűkı́tőbetétje van
ECE R44/04 szabványnak megfelel.

Nania	Titan	Isofix	gyerekülés

59.990 Ft
39.990Ft

- 33 %

49.990 Ft
36.990Ft

- 26 %
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Ferrari	Staurn	Black	autósülés

9-18 kg-os súlycsoportba használható. Az autóba 3 pontos
biztonsági övvel köthető be, menetiránnyal megeggyezően.
Az állıt́ ható vállpántok együtt  mozognak a fejtámla állıt́ ása
során. Belső biztonsági öve 5 pontos és párnázott.
Huzata pamut hatású, levehető és mosható. Oldalütközés
esetén kiváló védelmet nyújt. ISOFIX talp külön vásrolható.

59.990 Ft
39.990Ft

Disney	Primo	Isize	Denim	autósülés

9-18 kg-os súlycsoportban használható. Praktikus, hiszen 
huzata könnyen levehető és mosható. Több fokozatban 
dönthető, hogy gyermeke nyugodtan tudjon aludni.
A még nagyobb kényelem érdekében jól párnázott.
5 pontos biztonsági övvel rendelkezik, s autójában 3 pontos
biztonsági övvel tudja rögzıt́eni.A� llıt́ ható vállpántokkal
rendelkezik. Kiváló oldalütközés elleni védelemmel van ellátva.
Minőségi anyagból készült. Isofix bázistalppal rögzıt́hető.

49.990 Ft
39.990Ft

- 20 %

- 33 %

Migo	Saturn	Denim	autósülés

9-18 kg-os súlycsoportba használható. Az autóba 3 pontos
biztonsági övvel köthető be, menetiránnyal megeggyezően.
Az állıt́ ható vállpántok együtt  mozognak a fejtámla állıt́ ása
során. Belső biztonsági öve 5 pontos és párnázott.
Huzata pamut hatású, levehető és mosható. Oldalütközés
esetén kiváló védelmet nyújt. ISOFIX talp külön vásrolható.

10

Babakocsival kompatibilis. 3 pontos biztonsági rendszer.
Alváz anyaga műanyag. 3 pontos biztonsági öv
Maximális támogatott súly 13 kg. Súlya 8,5 kg

Ferrari	Satellite	Black	hordozó	0-13kg

53.990 Ft
39.990Ft

- 26 %

54.990 Ft
39.990Ft

- 27 %



Adbor	Mio	L05	sportbabakocsi	
A szett tartalma: Sportbabakocsi, Pelenkázó táska, Bevásárló 

kosár, Esővédő, Lábzsák
Könnyen összecsukható váz. Forgatható és rözıt́ hető első 

kerekek. Felfújtatott abroncsok. A� llıt́ ható tolókar.
Műbőr bevásárlókosár. 4-féle pozıć ióba állıt́ ható háttámla.

Műbőr lábtámasz. 5-pontos biztonsági öv. Műbőr kartámasz.
Megbıźható központi fék. Szellőztető ablak.További plusz párnázás

74.990 Ft
59.990Ft

- 20 %
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Hátsó felfüggesztésű lengéscsillapıt́ ó rendszer 360 
fokban forduló pneumatikus kerekek retesz funkcióval Könnyen
rögzıt́hető pneumatikus hátsó kerekek központi fékrendszerrel. 
Előre vagy hátranéző helyzetbe állıt́ ható fülke A� llıt́ ható fogantyú

magasság Szellőző ablak a fülkében A háttámla szabályozása 
a babakocsi ülésén és a segédkosárban O� tpontos heveder.

Bevásárló kosár.Levehető és szabályozható lábtartó. Fogantyúhoz
rögzıt́ett táska. Esőtakaró és szúnyogháló. 

Adbor	Zipp	babakocsi	3in1	

139.990 Ft
129.990Ft

- 7 %

139.990 Ft
129.990Ft

- 7 %
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Kelengyelista
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
1db meggy mag párna
Babaöböl
Babafészek
Páramérő készülék
Laposfejűség elleni babapárna
Pelenkázó lap

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 
Mosdókesztyű
Szivacs

A	kismamának	szükség	szerint:
2 db hálóing, köntös
3 db 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
Fertőtlenıt́ő
Szoptatós párna
Mellszıv́ó
Tisztıt́ ószerek
Szıv́hang figyelő
Szülés utáni ülőpárna

Kelengye és Szülni fogok

listánkat online is elérhetitek!
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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

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

látogass	el	ingyenes	Kelengyebemutatónk	egyikére!

Egyéb	kiegészítő:
Szundikendő
Kontrasztos kiskönyv
Babanapló
Tejserkentő tea
Baby on board jelzés autóra
Reflux párna
Elfordulásgátló párna
Apás szett

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


