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Colibro	Novel	babakocsi

-26 %49.990 Ft
36.990 Ft

A modern babakocsit 6-36 hónapos gyermekek részére 
tervezték.Háttámlája több állásba állıt́ ható 5 pontos 
biztonsági övekkel rendelkezik. Alumıń ium vázrendszer. 
2 szintbe állıt́ ható lábtámasz. Központi rögzıt́őfék.
A vázrendszer gyorsan és egyszerűen nyitható 
és összecsukható.
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Az	újságban	szereplő	árak	2023.	január	3	és	2023.	február	28.	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.	

2

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	Denim	blue	autósülés
A biztonsági autósülés 9-18kg-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
34.990Ft

- 36 %



Maltex	kád	Óceán	

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

Tradicionális receptúra alapján, modern felfogásban és 
gyógyszertári minőségben elkészıt́ ett gyengéd, védőkrém 
az egész családnak. Mindennapi és átalános használatra 
javasolt, nélkülözhetetlen minden háztartásban.
Alkalmazható hámsérülések, horzsolások, enyhe 
égési és fagyási sérülések, enyhe napégés és irritált, 
kipirosodott bőr esetén.

 

Pezoderm	védőkrém

3.590 Ft

2.990 Ft

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

Migo	isofix	talp	

34.990 Ft

29.990 Ft
-14 %

-17 %

3.290 Ft

2.990 Ft-9 %



Majom	játék	és	éjjeli	fény

Ajánlott életkor: újszülöttkortól. Plüss anyagból 
készült. Nagyon puha plüss ami zenél, illetve éjszakai 
fényként is használható. Fejleszti a muzikalitást, és az 
első zenei emlékek alapja lehet. Zenéi nyugtató 
hatásúak! Az egyéb stı́lusú dallam is a gyermek 
álomba szenderülését segıt́i.

6.490 Ft

5.490 Ft
-15 %

Amazonas	pihenőszék

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. 

20.990 Ft
18.990Ft

-9 %

Konig	Kids		3:1	bébitaxi

A bébitaxival bejárhatja a környéket. 12-től 36 hónapos 
korig ajánlott! Gyermeke egyszerre tud hintázni rajta, 
illetve ha át alakitja kisebb taxiként tud vele játszani!
A taxi csomagtartójában tárolhatja 
a picinye kisebb játékait!

14.990 Ft

12.990 Ft
-13 %



Caretero	elektromos	hinta	loop

A szokásos nyugtató dallamok mellett mp3 fájlok 
lejátszására is képes. O� t lengési sebességgel és állıt́ ható 
lengési időtartammal rendelkezik. Minden funkció a 
mellékelt távirányıt́óval is vezérelhető. A hinta 
hangfelismerő móddal van felszerelve. Ebben az 
üzemmódban a hinta automatikusan elindul, miután 
észleli például a hintában fekvő, sıŕó gyermeket.

39.990 Ft

34.990 Ft

-13 %

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. 

62.990 Ft
54.990Ft

- 13 %



Konig	Kids	játszószőnyeg	projektorral
A legfiatalabbaknak szánt termék az első hónaptól.
Levehető projektorral felszerelt,8 nyugtató dallam közül 
választhat, a kivetıt́ő pedig a csillagokat és a holdat
jelenıt́i meg. A kontrasztos szıńek pozitıv́ hatással vannak 
a látásra. Biztonságos és légáteresztő anyagból készült 
termék a kisgyermek kényelmét és biztonságát szolgálja.

17.990 Ft

15.990 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 %



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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