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Migo	babakocsi	N50	Clark	fekete

-16 %49.990 Ft
39.990 Ft

Modern, elegáns megjelenésű babakocsi, mely autóba 
is könnyen elhelyezhető, köszönhetően az összecsukható
szerkezetnek. Könnyű, ugyanakkor kellőképpen masszıv́.
Bolygósıt́ ható első kerekeinek köszönhetően könnyű vele
közlekedni bármilyen terepen. 

2022.	november	-	2022.	december

www.babavilagnet.hu



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	2022.	november	8.	és	2022.	december	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.	
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Caretero	Velmo	etetőszék	3in1

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

39.990 Ft
34.990Ft

- 12 %

Migo	Saturn	Bonjour	autósülés
A biztonsági autósülés 9-18 kg-os súlyig használható, az autó
3 pontos biztonsági övével vagy Isofix bázistalppal rögzıt́hető 
a kocsiba. Az Isofix használatával a gyerekülés forgathatóvá 
válik, 3 pozıć ióban dönthető. A fejtámla 4 fokozatban 
állıt́ ható, a gyermek biztonságáról az 5 pontos párnázott 
biztonsági öv gondoskodik, melynek vállpántjai állıt́ hatóak. 
A minőségi anyagból készült tartós ülésszerkezet kitűnően 
véd az oldalirányú ütközések ellen. 
Huzata levehető és mosható.

54.990 Ft
39.990Ft

- 27 %



Maltex	kád	Óceán	

U� jszülött kortól használható, gyönyörű szıń ei élvezetesebbé
teszik a fürdést.

A megfelelően kialakıt́ott és a gyermekek anatómiai 
adottságaihoz igazıt́ott forma biztosıt́ ja a gyerek biztonságos 
pozıć ióját fürdés közben.

Maltex	babatartó	Hello	Kitty

1.590 Ft

990 Ft

3.290Ft

-37 %

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.

Thermobaby	anatómiai	bili	

1.490 Ft

999 Ft
-33 %



Szıńes WC szűkıt́ő, amely ideális a gyermek 
WC-zésre való tanıt́ására.

Thermobaby	wc	szűkítő

1.599 Ft

999 Ft

Vidám mintázata miatt gyermeke imádni fogja. Mikrohullámú 
sütőben nem használható. A praktikusság miatt 
mosogatógépben mosható. Nem tartalmaz BPA-t.

Thermobaby	pohár	-	többféle	mintával

Az autója elektromos hálózatára csatlakoztathatja a 
készüléket, de akár otthoni hálózatról is használhatja. 
Hőfokszabályzó található rajta a bébiétel ideális hőfokának a 
beállıt́ ásához. Ha a fényjelző kialszik, az étel felmelegedett. 
Csak vıźzel tud melegıt́ eni. Mindenféle üveg vagy műanyag
cumisüveg, babaétel melegıt́ ésére alkalmas. 
A tej minden tulajdonságát megőrzi.

Cumisüveg	melegítő	2in1	-	többféle	színben

13.990 Ft

9.990 Ft -29 %

-37 %

999 Ft



Bébitaxi

14.990 Ft

12.990 Ft

Mérete: 40×54×60cm. U� jszülött kortól ajánlott. 18 kg-ig
terhelhető. 2 fokozatban dönthető. Felakasztható játékkal
van felszerelve. Rezgő funkcióval van ellátva. A huzat levehető 
és mosógépben mosható. 1 db LR20-as elemmel működik,
ami nem tartozék. Fixálható lábai vannak.

Pihenőszék	-	Kismadaras

16.990 Ft

15.990 Ft

Mérete: 56×12×50cm. U� jszülött kortól ajánlott.
Biztonsági hálóval, stimuláló, függő játékokkal és 
30 db labdával van ellátva. A szőnyeg kıḿélő programon 
mosógépben mosható.  Megfelelően párnázott, 
kiváló minőségű termék.

Játszószőnyeg	labdákkal	-	többféle	mintával

15.990 Ft

14.990 Ft
-6 %

-6 %

-13 %

Ezzel a bébitaxival a gyerekek is átélhetik a vezetés élményét
kicsiben.  A játék hátulján található rekeszben könnyedén 
tudja tárolni a gyermeke holmijait. Hintázásra is alkalmas.
Indulhat is a móka!

Kék	járássegítő
Lehetővé teszi, hogy babája megtehesse első lépéseit egy 
megbıźható támogatás segıt́ségével.
Csúszásmentes szilikon kerekek. 4 zenei módot 
tartalmaz. 2x AA elem szükséges (nem tartozék). 
9 hónapos kortól 36 hónapos korig ajánlott.

9.990 Ft

8.990 Ft
-10 %



Felkelti a kisbabák érdeklődését hangjával és szıń ével. Ha 
megnyomod a nyelét, csipogó hangot ad. Jó minőségű, kisbabák 
             számára biztonságos plüss anyagból készült, ıǵy a baba 
                      szájához veheti, nem fog bolyhozódni.

Plüss	csörgő	-	Boci	és	Csacsi

-19 %

Plüss	zenélő	mosómedve
Nagyon puha, plüss mosómedve, ami zenél, fényeket vetıt́ a 
falra, illetve éjszakai fényként is használható. Fejleszti a 
muzikalitást, és az első zenei emlékek alapja lehet. A klasszikus
zenéi nyugtató hatásúak! 20cm-es.

8.990 Ft
7.990 Ft

1.590 Ft
1.290 Ft

-11 %

Ajánlott kor (hó): 0+. A forgó különböző, lágy dallamokat 
játszik. Könnyen telepıt́ hető a standard kiságyakra.
Felhúzható, ıǵy elem nélkül működik.

Konig	Kids	zenélőforgó	

8.990 Ft
7.990 Ft

-11 %

Konig	Kids	rágóka	és	csörgő	szett,	8	db-os

Nemcsak a gyermeket szórakoztató játék, hanem egyben  
segédeszköz is az ıń y masszıŕ ozására és a fogacskák 
növekedését kıśérő fájdalom enyhıt́ésére

4.590 Ft
3.990 Ft

-13 %


