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39.990 Ft
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Modern és praktikus. Kiváló minőség kedvező áron.
Egy mozdulattal kis szék + asztallá alakıt́ható 
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Az	újságban	szereplő	árak	2023.	március	1.	és	2023.	április	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	értékesítésbe.	
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39.990 Ft
34.990Ft

Ez a compakt sport babakocsi kiválóan alkalmas 
tömegközlekedési eszközökre. 
Hatalmas bevásárlókosarába minden belefér egy
vásárlás során. Tartozéka lábzsák és esővédő.

52.990 Ft
44.990Ft

6 hónapos kortól kb. 3-4 éves korig
használható. O� tvözi a modern stıĺ ust
a funkcionalitással. Néhány mozdulattal etetőszékből 
stıĺusos asztal+székké alakıt́ható. Kiváló
minőségű anyagokból készült, ıǵy tartós és biztonságos.

Velmo	etetőszék	3in1

Sonata	Sportbabakocsi

-13 %

-15 %



Modern, elegáns megjelenésű babakocsi, mely egy 
mozdulattal lapra zárható.
Könnyű, ugyanakkor kellőképpen masszıv́. 
Első kerekei bolygósıt́ hatóak. A 
nagy méretű bevásárló kosara megkönnyıt́i a bevásárlást. 
A kupolája védi a gyermeket a káros sugaraktól, 
külső hatásoktólm valamint az ötpontos biztonsági öv a 
kieséstől.

Biztonsági autósülés 76-105 cm-ig (9-18kg)
használható. Az autó 3pontos biztonsági övével
vagy Isofix-el rögzıt́hető a kocsiba.
Több fokozatban dönthető. 

49.990 Ft
  39.990 Ft

49.990 Ft
39.990 Ft

Primo	I-Size	76-105cm

N50	Sportbabakocsi
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2,4

Saturn	Bonjour	9-18kg

Biztonsági autósülés 9-18kg súlyhatárig 
használható. Az autó 3pontos biztonsági övével
vagy Isofix-el rögzıt́hető a kocsiba.
Isofix használatával a gyerekülés forgatható,
dönthető. 

54.990 Ft
34.990 Ft

-20 %

-36 %

-20 %



17.990 Ft

15.990 Ft
-11 %

8.990 Ft
7.990 Ft

-11 %

Pihenőszék	

U� jszülött kortól 18 kg-ig használható pihenőszék.
Rezgő, dönthető, fixálható lábakkal. A játékhıd́on 
több, vidám kis plüssállat köti le a gyermek
figyelmét.

Extrapuha plüss éjjeli fény. 
Többféle természet által keltett nyugtató hangokkal.
Szabályozható hangerő, változtatható fények.
Időzıt́ hető, ıǵy nem kell tartanunk attól, hogy egész éjjel
bekapcsolva marad.
Tökéletes ajándék kisbabák számára. 

 

Süni	Projektor	és	Éjjeli	fény

Lehetővé teszi, hogy babája megtegye első lépéseit 
megbıźható segıt́séggel. Kerekei csúszásmentes 
szilikonból készültek, ıǵy nem kell aggódnia,
hogy kicsúszik gyermeke alól. 
Kivehető játékai lefoglalják és szórakoztatják 
gyermekét.

Járássegítő

10.990 Ft
8.990 Ft

16.990 Ft
15.990 Ft

5.990 Ft
5.490 Ft
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-9 %

-6 %

-18 %



Játszószőnyeg	labdákkal
U� jszülött kortól használható biztonságos 
és kényelmes játszószőnyeg. 
Hálós kialakıt́ásának köszönhetően
labdamedenceként is funkcionál, 
ami kiváló fejlesztőjáték a baba számára.

16.990 Ft

14.990 Ft

Fürdőjáték

Motoros készségfejlesztő fürdőjáték.
Kompakt méretű és könnyű, hogy a kisgyermekek
is könnyen tudják kezelni.
Bármilyen sıḱ felületre könnyedén felhelyezhető. 

Zenélő	éjjeli	fény
Kompakt és hordozható, egyszerűen kezelhető
zenélő éjjeli fény. Sıŕás érzékelőjének köszönhetően 
automatikusan bekapcsol, mikor a baba sıŕ.
A méhből ismerős hangokat - csobogás, fehérzaj,
szıv́verés illetve a természet által keltett hangokkal
nyugtatja meg a babát. 

3.990 Ft
3.490 Ft

3.490 Ft
2.990 Ft
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-12 %

-15 %

- 13 %





Presto	3in1
Minőségi termék egy csodás babának

Bővıt́hető kupola
A� llıt́ ható tolókar

Egy mozdulattal összezárható
Prémium megjelenés

 

219.990 Ft

149.990 Ft

-32 %
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Adbor	Mio	Sportbabakocsi	
A sportbabakocsi tartozéka pelenkázó táska, esővédő 

és a lábzsák.
Könnyedén összecsukható. Bolygósıt́ ható és fixálható első 

felfújtatható kerekek, mely minden terepre alkalmas.
 Mindenki magasságához igazıt́ható állıt́ ható tolókar.

 Több pozıćióba állıt́ ható háttámla.
Könnyedén tisztán tartható műbőr borıt́ ású lábtámasz .

 

74.990 Ft
59.990Ft

- 20 %
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Mini	Large	Sportbabakocsi
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44.990 Ft

39.990 Ft

15kg-ig használható, könnyedén lapra
csukható sportbabakocsi. Bővıt́hető 
kupolája kiválóan védi gyermekét 
illetve tartozéka az esővédő is.
Első kerekei bolygósıt́hatóak 
és fixálhatóak. A� llıt́ ható lábtámasza
és tolókara, valamint háttámlája 
fokozatmentesen dönthető.
5 pontos biztonsági öve 
nem hagyja gyermekét kicsúszni.
A maximális kényelemért vállpárnával
is el van látva. 

-12 %
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Elektromos	babahinta
Az elektromos babahinta avagy pihenőszék 
kényelmes és ergonómikus kialakıt́ású. 
U� jszülött kortól 9 kg-ig használható.
Rezeg, zenél, oldalirányban ringat és 
360°-ban forgatható.
Lábai csúszásgátló talppal ellátottak.

Spirál	plüss	játék

A játékok különböző textúrájú anyagokból készültek,
ami segıt́i a motoros készségek fejlesztését.
A figurák belseje csörgővel van ellátva
a még nagyobb szórakoztatásért.
Könnyedén felhelyezhető autós hordozóra, 
babakocsira, valamint a kiságyra is.

43.990 Ft
39.990 Ft

4.990 Ft
4.490 Ft

-10 %

-10 %
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Anatómiai	bili

WC	Szűkítő

A formatervezésének köszönhetően 
kényelmes használatot biztosıt́  a gyerekek számára. 
Ergonomikus kialakıt́ásának és szıń es megjelené-
sének hála vidáman vezeti be a gyermekeket
a szobatisztaság világába. 
Anyaga lehetővé teszi a könnyű tisztán tartást.

A műanyagból készült WC szűkıt́ők 
önállóságra késztetik a babát.
Higiénikusan, biztonságosan és
kényelmesen segıt́ ik gyermekét 
az önálló WC használatára.

1.590 Ft
999 Ft

1.490 Ft
999 Ft

-33 %

-38 %
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Cumisüveg	melegítő	

Edgar	székmagasító	és	fellépő			

Cumisüveg melegıt́ ő otthoni- és az autós használatra.
Könnyedén kezelhető hőérzékelőjének segıt́ségével 
ideális hőmérsékletra melegıt́i babája ételét.
A fényjelző kialszik, amint az étel felmelegedett.
U� veg és műanyag cumisüveggel egyaránt
használható.

Praktikus etetőszék, mely a mindennapokban 
a kicsik nagy kedvencévé válhat. O� sszecsukható, 
könnyen szállıt́ ható és a 3 pontos biztonsági
öv miatt a szülők maximális biztonságban 
tudhatják a gyerkőcüket. A későbbiek során 
fellépőként is használható.

18.990 Ft

13.990 Ft

13.990 Ft
9.990 Ft

-27 %

-29 %
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Titan	Isofix

0-18 kg-ig használható isofixes biztonsági gyerekülés. 
Dönthető, 360° fokban forgatható, oldalsó
ütésvédelemmel ellátott, ıǵy még biztonságosabb.
Huzata levehető és mosógépben mosható. 

Disney	Befix		SP	Luxe	Mickey	
15-36 kg-ig használható biztonsági gyerekülés.
A formatervezésének köszönhetően 
kényelmes és könnyen tisztıt́ható. 
Háttámlája levehető, ıǵy egyszerű ülésmagasıt́óként 
is használható. Az oldalvédelemmel ellátott 
ülés biztonságban tartja gyermekét.

Racer	Isofix
9-36 kg-ig használható isofixes biztonsági 
gyerekülés.
Könnyedén rögzıt́hető az autóba isofix és
top tether segıt́ ségével. 
Beépıt́ett oldalvédelemmel ellátott, mely 
megvédi gyermekét ütközés során.

59.990 Ft
39.990 Ft

51.990 Ft
44.990 Ft

29.990 Ft
24.990 Ft

-34 %

-14 %

-17 %



8.490 Ft
5.990 Ft
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Babycare	pelenkázó	lap	-	Disney
Merev pelenkázó lap, amely puha és vastag 
borıt́ással van ellátva. Könnyen és egyszerűen 
tisztıt́ható. Oldalán ék található. 
Mérete: 50x80 cm.

5.690 Ft
4.990 Ft

1.190 Ft
699 Ft

Seven	autó	háttámla	védő		

Megvédi az ülés háttámláját, a gyermek
által okozott esetleges sérülésektől.
Ellenáll a rugdosásnak, ételeknek, italoknak, 
nyálnak. Oldallégzsákos autóra is
felhelyezhető. 2.990 Ft

2.490 Ft

-17 %

-12 %

-41 %

-30 %

Wormar	kenguru	
3 hónapos kortól 24 hónapos korig (13kg-ig) használható.
Belseje 100% pamut, külseje 100% poliészter, ami
vıźlepergető. A baba be- és kifelé is nézhet.

Nuby	cumisüveg	+	cumi	mosó	kefe	
Tökéletes kellék a cumisüveg mosásához. A nyélben
elrejtett kompakt cumi mosó fej pedig praktikus és 
hasznos kellék, mely minden kisebb résbe belefér.



Kelengyelista ajánlásával!

Babaszoba:

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 takaró 
1 db vastag takaró
1 db zenélő forgó
1 db légzés�igyelő, bébiőr
1 db párásıt́ ó készülék
1 db babamérleg
1db meggy mag párna

Etetéshez:

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

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

Babaápolás:

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
1 db babakocsi+
hordozó/autósülés (0-13kg-ig)
+ esővédő + pelenkázótáska

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

látogass	el	ingyenes	Kelengyebemutatónk	egyikére!
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Fun	Style	Játszócumi	0-6	

Fun	Style	Játszócumi	6-18	

Fun	Style	Játszócumi	6-18	

Fun	Style	Játszócumi	18-36

6-18 hónapos korig.
Hagyományos pajzs forma, élénk, szıńes, vidám,
állatos figurákkal. Szimmetrikus, ortodontikus
kialakıt́ásának köszönhetően elősegıt́ i
gyermeke megfelelő fogazatának
és szájüregének fejlődését.

6-18 hónapos korig.
Hagyományos pajzs forma, élénk, szıńes, vidám,
állatos figurákkal. Szimmetrikus, ortodontikus
kialakıt́ásának köszönhetően elősegıt́ i
gyermeke megfelelő fogazatának
és szájüregének fejlődését.

18-36 hónapos korig.
Hagyományos pajzs forma, élénk, szıńes, vidám,
állatos figurákkal. A szimmetrikus kialakıt́ás segıt́ i a 
megfelelő szájüreg és fogazat fejlődését.
A rugalmas szilikon cumi tökéletesen 
illeszkedik a baba szájához.

0-6 hónapos korig.
E� lénk, vidám, vicces szıń ekkel, mintával.
A rugalmas szilikon cumi tökéletesen illeszkedik a 
baba szájához.

2.599 Ft
1.990 Ft

2.990Ft
1.990 Ft

2.599 Ft
1.990 Ft

3.490 Ft
2.490 Ft

80 000 Ft feletti vásárlás esetén minden üzletünkben ajándékba adunk
rózsaszıń  Tommee Tippee Sangenic Tec pelenkakuka.

Az ajánlat a készlet erejéig tart. 
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