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A világjárvány hatásait rendkívül megérzik a kis- és 
közép vállalkozások Magyarországon. Bababoltunk 
mindent megtesz azért, hogy a legjobb szolgáltatáso-
kat és termékeket biztosítsa a kismamák és a kisbabák 
számára, de most a Te segítségedre is szükségünk 
van. Kérünk, hogy ezekben a nehéz időkben válaszd 
a hazai vállalkozókat. Mi megígérhetjük, hogy a tá-
mogatásodért cserébe minőségi termékeket fogunk 
számodra a legjobb áron biztosítani üzletünkben és 
webáruházunkban. És ha kérdésed lenne, szakértő el-
adóink mindig a rendelkezésedre fognak állni.

TÁMOGASD 
A MAGYAR 
VÁLLALKOZÁSOKAT!
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Az újságban szereplő árak 2020. május 1. és június 30. között érvényesek, 
forintban értendők, és mindennemű adót magukban foglalnak. A termékek 

dekoráció nélkül kerülnek árusításra. 

A termékek műszakilag,  illetve külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól, az 
esetleges helyesírási, illetve nyomdahibákért nem tudunk  

felelősséget vállalni. 

Kérjük vedd figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen 
termékek egy része csak korlátozott számban áll rendelkezésre. Ezek az 

ajánlataink a készlet erejéig érvényesek. Amennyiben gondos tervezésünk 
ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már 
az értékesítés első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézésedet.IM
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ELÉRHETŐSÉGÜNKET 
MEGTALÁLOD A MAGAZIN 

HÁTOLDALÁN!

Manapság a hatalmas internetes kínálatban 
nagyon nehéz megtalálni a szülők számára 
igazán megfelelő termékeket. 

Bababoltunkban pontosan tudjuk, hogy 
mennyire nehéz eligazodni a rengeteg ter-
mék között, így minden segítséget igyek-
szünk megadni ahhoz, hogy a baba számára 
a legjobbat tudd biztosítani. 

A termékeink kiválasztása során odafigye-
lünk a vásárlóink visszajelzéseire és a nem-
zetközi fejlesztésekre, hogy a legjobb minő-
séget tudjuk számodra nyújtani. 

Üzletünkben mi nem fogunk cserbenhagyni, 
ha történik valamilyen probléma a nálunk 
vásárolt termékkel. Maximálisan igyekszünk 
minden felmerülő gond esetén megtalálni a 
számodra legmegfelelőbb megoldást! 

Bátran keress minket a magazin hátoldalán 
lévő elérhetőségeken, ha bármilyen kérdé-
sed van vagy információra lenne szükséged. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a babakelen-
gye összeállítása nagyon költséges, ezért 
igyekszünk az üzletünkben fellelhető összes 
termékünket a lehető legjobb áron kínálni 
számodra.

Folyamatosan képezzünk a boltunkban dol-
gozó kollégákat, hogy számodra a legjobb 
kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk ta-
nácsainkkal segíteni abban, hogy a babake-
lengye összeállítása egyszerűbb legyen.



CAM CAMPIONE ETETŐSZÉK 

MOST CSAK:

39.990 Ft

- könnyen kezelhető, multifunkciós etetőszék
- egy mozdulattal kinyitható és összecsukható
- 6 pozícióban állítható magasság
- 4 pozícióban dönthető
- 3 tálcás etetőszék
- ötpontos biztonsági öv
- nincsenek éles sarkok
- nagy méretű tároló háló
- a hátsó lábakon 
  fékezhető kerekek
- lapra csukható etetőszék
- kis helyen elfér
- max. terhelhetőség: 15 kg

ETETÉS4

ZOPA COMFY ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG

Nyam Nyam

MOST CSAK:

21.990 Ft

Könnyű, műanyag babatállal. A babatál levehető, így használha-
tó gyerekmérlegként is vagy akár háztartási mérlegként.

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen 
  olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- cikkszám: 6477

MOST CSAK:

13.990 Ft

A Zopa COMFY elektromos mellszívó egy egyedülálló 3D puha 
szilikon párnával segíti a mellszívást. A mellszívó két módban 
működik: stimuláció és szívás. A stimuláció mód 2 fokozatban, 
a szívás mód 3 fokozatban szabályozható, hogy mindenki kivá-
laszthassa a neki kényelmeset. Az aktuális módot és erősséget 
a LED-ek jelzik.  A mellszívó 
mikro USB-kábellel is működ-
tethető. A membrán kialakítása 
megakadályozza a levegő és a 
tej keveredését, és megakadá-
lyozza a tej visszaáramlását. 
Kompatibilis az AVENT cumis-
üvegekkel. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MOST CSAK:

2.190 Ft

Nyam Nyam

CLEVAMAMA SZILIKON 
ETETŐHÁLÓ PÓTHÁLÓVAL
A BABÁK ÉLVEZHETIK AZ EGÉSZSÉGES, TERMÉSZETES 
ÍZEKET, A SZILÁRD ÉTELEK ELŐNYEIT A FULLADÁS VE-
SZÉLYE NÉLKÜL.

Tehetsz a hálóba friss gyümölcsöt, zöldséget, de pároltat, 
vagy főttet is. A hús, a hal és a babakeksz etetésének is ideális 
eszköze. A tartós szoptatást is támogatja, nem zavarja meg 
a csecsemő szopási kedvét, készségét! A fogzási fájdalmat is 
csökkenti, ha hűtött gyümölcsöt, zöldséget teszel bele. 2 szín-
ben kapható. 

Mosogatószer cumisüveg, baba-
tányér és babajátékok tisztítá-
sához, 500 ml-es kiszerelésben. 
Biztonságos használat a termé-
szetes növényi összetevőknek kö-
szönhetően. 
Könnyen leöblíthető hatóanyag. 
Állatkísérlet mentes termék. 
Foszfát-, klór- és parabénmentes. 
Egységár: 1.980 Ft/liter

MOST CSAK:

990 Ft

MINŐSÉGI TERMÉKEKET 
TALÁLSZ KEDVEZŐ ÁRON 
BABABOLTUNKBAN ÉS 
WEBÁRUHÁZUNKBAN!

CSEPKE BABY CUMISÜVEGMOSÓ
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MIÉRT ÉRDEMES KÓKUSZMATRACOT 
VÁLASZTANI A GYERKŐC SZÁMÁRA AZ 

EGYSZERŰ SZIVACSMATRAC HELYETT?

A szivacsmatrac anyagánál fogva könnyű szer-
kezetű matrac, belesüpped a baba, nem tartja a 
gerincét, ezért nagyon hamar „kifekszi”. Anyaga 
nem légáteresztő, minden nedvességet magába 

szív (szélsőséges esetben akár a szoba páráját 
is), emiatt élősködők költözhetnek bele, vagy akár 

be is penészedhet

Ezzel szemben a kókuszmatracnak stabil kó-
kuszrostszerkezete van, amely kellően megtá-

masztja a fejlődő gerincet, nem lehet kifeküdni, 
légáteresztő, nem tartja a nedvességet (átfolyik 
rajta vagy elpárolog belőle), tehát nem teleped-

nek meg benne élősködők, atkák, illetve nem tud 
bepenészedni. Ennek természetesen feltétele, 

hogy a kókuszmatracot ágyrácsra helyezzük és 
nem zárt fekvőfelületen használjuk

Kérdezz-Felelek
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN BOLTUNK SZAK-
ÉRTŐ ELADÓI RENGETEG KÉRDÉSSEL 
TALÁLKOZTAK, AMIKBŐL MOST ÖSZ-

SZESZEDTÜK A LEGGYAKRABBAN 
FELMERÜLŐKET, HOGY NEKED IS SE-
GÍTHESSÜNK A BABAVÁRÁS ALATT ÉS 

A SZÜLÉS UTÁN IS.



MÉG CSAK KIS TERHES VAGYOK, 
POCAKOM NINCS, VISZONT AZT 
HALLOTTAM, HOGY MÁR MOST  
EL KELL KEZDENI KRÉMEZNI A 
HASAMAT. IGAZ EZ? 

Nem kötelező, de ajánlott. Érdemes meg-
nézni, hogy milyen hasbalzsamokat, kisma-
máknak való hidratáló krémeket, olajakat 
lehet kapni, és válaszd ki a neked legszim-
patikusabbat. Használd rendszeresen (lehet 
ez egy esti szeánsz is az apukával), mert a 
rendszeresen hidratált bőr sokkal rugalma-
sabb, és kisebb eséllyel alakulnak ki striák. 
Ha a speciális krémek között nem találsz 
neked tetszőt, használj egy nehezebb test-
ápoló krémet.

Amennyiben olyan típusú babakocsid van, ami-
nek kiszedhetőek a kerekei, akkor vedd le őket 
és folyó víz alatt tisztítsd ki a belőle a szennye-
ződéseket. Ha nem levehető, akkor a babako-
csi kerekeit mosd le slaggal vagy állítsd be a 
fürdőkádba és zuhanyozd le a kerekeket. Ha 
megszáradtak, akkor szilikonspray-vel vagy 
WD40 spray-vel kezeld le a kerekeket és így 
a nyikorgásnak biztos, hogy meg kell szűnnie.

MILYEN GYAKRAN ÉRDEMES  
KIMOSNI A PLÜSS JÁTÉKOKAT? 

Ezt minden anyukának a saját érzésére 
van bízva, hogy milyen gyakran mossa ki a 
plüssöket. Évente egy alkalommal minden-
képpen ajánlott, de ha a játék leesett vagy 
nagyon koszos, értelemszerűen gyakoribb 
mosást követel. Mosáskor figyeljünk oda 
arra, hogy a játékot mosózsákba vagy kis-
párnahuzatba tegyük, így nem sérülnek az 
alkatrészek. Belső elektronikával ellátott 
játékok esetén, először szedjük ki az alkat-
részt a huzatból és csak utána mossuk ki a 
játékot. Ha a gyermekünk allergiás, akkor 
érdemes 1-2 havonta lefagyasztani a plüss 
játékokat, mert a hideg megöli a poratkákat. 

MELYIK OLDALRA TEGYEM A 
GYEREKÜLÉST?

A bébihordozókat leginkább a jobb első 
ülésre (anyósülésre) javasoljuk, kivéve, 
ha a légzsák nem kapcsolható ki. Azért 
javasoljuk ezt, mert így a vezető is rálát 
a babára és a gügyögése kevésbé tereli 
el a figyelmét a biztonságos közleke-
désről. Továbbá ide a legkényelmesebb 
bekötni a gyerekülést. Nagyobb ülések 
esetén az anyósülés mögé, mert job-
ban tudsz kapcsolatot tartani a gyerek-
kel, akár piros lámpánál az üléspozíci-
óját is tudod váltani. Parkolásnál ez az 
ajtó esik a járda mellé, így biztonságo-
sabb a gyermek ki- és beszállítása az 
autóba. 

SAJNOS EGYRE JOBBAN 
NYIKOROG A BABAKOCSIM 
KEREKE. ILYEN ESETBEN 
MI A TEENDŐM? HOGYAN 

TUDNÁM EZT MEGOLDANI? 

A BABÁMNAK MÁR KIBÚJT 
KÉT FOGA. MIKOR KELL  
ELKEZDENI A FOGÁPOLÁST?

A szájápolás nem csak a felnőtteknek 
fontos, hanem már babakorban ér-
demes elkezdeni, hogy szokássá ala-
kuljon, és hogy megelőzzük a fog- és 
ínybetegségeket. Ha a babáknak még 
nincs foguk, már akkor is lehet ápolni 
az ínyüket akár egy nedves kendővel, 
de az első fogacskák kibújásától már 
nyugodtan lehet használni ujjra húz-
ható szilikonos babafogkefét, később 
pedig kicsiknek való fogkeféket.
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MOMERT OTTHONI ÉS AUTÓS 
CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 
Gyorsan, biztonságosan és megbízható módon melegíti fel a bébiételt, és a be-
állított hőmérsékletet órákig képes fenntartani. Vízzel (otthoni használat) vagy 
víz nélkül (autós használat) is működtethető. 40°C szint: az étel hőmérsékletét 
az anyatej természetes hőfokán tartja hosszú ideig. Előnye, hogy az édesanyá-
nak nem kell újra és újra felmelegítenie az ételt.  70°C szint: 5 perc alatt etetési 
hőmérsékletre melegíti a tejet. Facsaró és etetőtál kiegészítők. Cikkszám: 1704

Design és praktikum egyben
KIKKABOO WOODY ETETŐSZÉK

Fából készült trendi, mégis praktikus etetőszék. Maximum 36 
kg-ig használható. 5 pontos biztonsági övvel, műanyag tálcával, 
fa lábtartóval, 
csúszásgátló 
lábakkal és ökobőr 
üléshuzattal. A 
tálca 3 pozícióba 
állítható. Átalakít-
ható kisszékké.

MOST CSAK:

8.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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GYEREKEKKEL ELKÉSZÍTHETŐ 
GYORS FINOMSÁGOK

260 g zab
420 g összetört banán
1 tk szódabikarbóna

1/2 tk fahéj
3/4 tk sütőpor

3/4 tk só
1/2 tk vaníliakivonat

1/3 bögre tej 
1/2 bögre méz vagy 

juharszirup
másfél teáskanál ecet
Töltelék: csokidarabok 
vagy aszalt gyümölcsök 

(opcionális)

BANÁNKENYÉR

4 bögre fagyasztott gyümölcs  
(alma, eper, banán stb.)

1/2 bögre sima vagy görög joghurt
2 tk vaníliakivonat

3 tk méz vagy juharszirup
víz (ha szükséges)

GYÜMÖLCSÖS JOGHURT „FAGYI”

A sütőt előmelegítjük 180 fokra. Egy turmixgépben 
apróra, lisztté őröljük a zabot. Ehhez hozzáadjuk 
az összes hozzávalót a töltelék kivételével, és ad-
dig turmixoljuk, amíg minden egy folyékony elegy-
gyé válik. Ekkor keverjük bele ízlés szerint a csokit 

vagy az aszalt gyümölcsöket. 

A keveréket egy sütőpapírral bélelt tepsibe önt-
jük, és a sütő középső részén 35 percig sütjük. 
Amint megsült, nem nyitjuk ki a sütő ajtaját, ha-
nem még bent hagyjuk plusz 10 percre. Ezután 

kivesszük, és hagyjuk teljesen kihűlni.

Egy turmixgépbe tegyük bele a fagyasztott 
gyümölcsöt és a joghurtot, és jó alaposan 
turmixoljuk össze. Ez eltarthat néhány percig 
attól függően, hogy milyen gyümölccsel dolgo-
zunk. Ha nem tudná kezelni a gép, akkor te-
gyünk hozzá egy kis vizet, hogy könnyebb legyen 

az eldolgozás. 

Ha már krémes állagú lett, akkor tegyük hoz-
zá mézet és a vaníliakivonatot, és pár pillanatig 
turmixoljunk rajta. Ha kész, akkor azonnal fo-
gyasztható, de a fagyasztóban több napig is eláll.

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Odsávačky

Itatópoharak
Itatópohár rugalmas 
szívószállal

Itatópohár rugalmas 
szívószállal, gyermek 
fogorvosok ajánlásával*

Hozzájárul a fogak egészséges  
fejlődéséhez**

Az amerikai fogorvosok 86% -a ajánlja ezt a Philips AVENT szívószálas itatópoharat 
(független online felmérés, USA, 2016. április).
200 megkérdezett, egyesült államokbeli gyermekfogorvos 90%-a egyetért abban, 
hogy a szívószálas pohár kialakítása egészséges fejlődést tesz lehetővé. 89%-uk 
egyetért abban, hogy a szívószállal ivás edzi a száj izmait (független online felmérés, 
USA, 2016. április). 

*

**

Hajlított szívószál  
a könnyű ivásért

Szivárgás elleni szelep 
megakadályozza a 
véletlen kiömléseket

Rápattintható  
védőkupak megóvja  
a szívószálat 

BPA
mentes

Ideális 
 az 

 utazásokhoz

A Philips Avent termékek megvásárolhatók a kiemelt babaüzletekben. 

Bővebb információk: www.philips.hu/avent

pa_matti_A5.indd   1 19.3.2020   7:56:56
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TAF TOYS CSÖRGŐK

Mozgó figurák, melyeknek a szárnya 
is zörög. Praktikus nagy csíptetőjével 
babahordozóra, babakocsira feltehető. 
Cikkszám: 10555

TAF TOYS BUSY PALS 
CSÍPTETHETŐ JÁTÉKOK

TAF TOYS KÜLTÉRI JÁTSZÓSZŐNYEG 
- kézitáska méretűvé összehajtogatható
- vízálló alsó réteg
- 140 x 115 cm méretű játszószőnyeg
- egyszerűen kimosható
- cikkszám: 12145

MOST CSAK:

7.990 Ft

MOST CSAK:

2.490 Ft

Újszülött kortól használható. Átlátszó műanyag karika 
csörgő gyöngyökkel a belsejében. Könnyen kézrefogható 
színes csörgő. Cikkszámok: 12055, 12065, 12075

MOST CSAK:

1.290 Ft

Mert probléma esetén segítünk! Mi nem 
fogunk cserbenhagyni, ha történik vala-
milyen probléma a nálunk vásárolt ter-

mékekkel. Maximálisan igyekszünk min-
den felmerülő gond esetén megtalálni a 
számodra legmegfelelőbb megoldást!

VÁLASSZ MINKET!

 Miért?





HIGIÉNIA

MOST CSAK:

3.990 Ft

NATTOU FA-SZILIKON RÁGÓKA

NATTOU OCTOPUS PLÜSS JÁTÉK

14

MOST CSAK:

3.490 Ft

JÁTÉK

Szilikon és fa rágóka. Könnyen megfogható, kifeje-
zetten a kis babakezekre tervezték. Szilikon anyag-
ból és fából készült gyümölcs és állat formájú figu-
rák, amik enyhítik a fogzás okozta kellemetlenséget. 
BPA mentes biztonságos anyagból.

Újszülött kortól hasz-
nálható kedves polip 
figura. Mérete 23 cm. 
Puha, plüss anyagból 
készült. 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

MOST CSAK:

2.990 Ft

NATTOU JÁTSZÓSZŐNYEG

MOST CSAK:

19.990 Ft

Mivel születése után a babádnak nagyon sok kihívással kell szembenéznie, a 
Nattou ölelnivaló, puha, támogató barátokat tervezett, hogy segítsenek neki 
ebben. A pihe-puha Nattou termékek elkísérik a babádat az első felfedezé-
sekre, az első önálló alvásra és a sírással töltött nehezebb percekben is. Meg-
felelő támaszt, bizalmat és biztonságot nyújtanak az új világ felfedezéséhez.

A Nattou ágyneműk, játékok és szundikendők puha anyaguknak, bababarát 
kivitelezésüknek köszönhetően mind a szülők, mind a gyermekek igazi, hű 
társai lesznek. Érdemes egyből kettőt is beszerezni a kiválasztott kedvencből, 
mert a későbbiekben pótolhatatlannak fog tűnni a Nattou termékek hiánya!

BPA mentes szilikon cumitartó. Segítségével 
a baba cumija mindig elérhető helyen van. 
Könnyen rögzíthető a ruházathoz a kapocs 
segítségével.

NATTOU SZILIKON CUMITARTÓ

Kiváló minőségű, puha, plüss 
anyagból készült játszószőnyeg 
leszedhető figurákkal. Háton 
fekvő helyzetben a lelógó figurák 
biztosítanak játéklehetőséget. 
Hason fekvő helyzetben a pár-
nán csörgő, húzogatható játékok 
szórakoztatják a babát. Mérete: 
74×68×45 cm.



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

ANGELCARE AC-127 LÉGZÉSFIGYELŐ ÉS BÉBIŐR ANGELCARE 
PELENKATÁROLÓ KUKÁVAL

CLIPPASAFE SWING SHUT  AJTÓRÁCS

Biztonságban,
mint apa karjaiban

Szélessége: 
73-96 cm-ig 
állítható, de 132 
cm-ig bővíthető. 
A toldalék nem 
tartozék, külön 
megvásárolható! 
Fúrás nélkül 
felhelyezhető 
fém ajtórács 
gyerekzárral. 
Dupla biztonsá-
gi zárszerkezet-
tel (gyerekzár). 
Ajtaja mindkét 
irányba nyit-
ható. 

MOST CSAK:

16.990 Ft

Vezeték nélküli légzésfigyelő és kétirányú babaőrző egy érzékelőlappal és megnövelt érzékenységgel. Légzőmozgás 
figyelés a matrac teljes felületén új sensAsure technológiával. Szabályozható az érzékelőlap érzékenysége. 15 má-
sodperc légző-mozgás kimaradás után előriasztás; 20 másodperc után akusztikus és vizuális riasztás.

OTTHON

5 féle működési funkció: mozgás; mozgás+kattogás; 
mozgás+hangátvitel; mozgás+hangátvitel+kattogás; 
hangátvitel( bébiőrző). Hangra bekapcsoló vagy 
folyamatos hangátvitel és kétirányú kommunikáció. 
Hangtovábbítás: DECT technológia: kristálytiszta 
áthallás-mentes hangátvitel. Áramkimaradás esetén 
elemes üzemmódra vált. Alacsony elemfeszültség és 
hőmérséklet-kijelzés. Babaszoba-hőmérséklet kijel-
zés (értékkel) és riasztás (szülői egységen). LED-es 
éjszakai fény a babaegységen hőmérséklet-jelzéssel. 
Kék: hideg, piros: meleg, fehér: megfelelő hőmérsék-
let. Hatótávolságon kívüli riasztások, hatótávolság 
akár 250 m. Szüneteltető, némító és kereső funkció. 
Hordozható, tölthető szülői egység.

MOST EGYÜTT:

49.490 Ft
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"A világ tele van jó apákkal. Hogy 
miről ismerni fel őket? A jó apák

azok, akik olyan rettenetesen 
hiányoznak, hogy távollétükben 
minden összeomlik. A jó apák 
azok, akik szeretnek, már jóval 
azelőtt, hogy megérkeznénk. A 

jó apák azok, akik keresésünkre 
indulnak, amikor nem leljük a 

hazavezető utat. Igen. A világ tele 
van jó apákkal. És a legjobbak 

azok, akik mellett életük párja jó 
anyának érezheti magát."

idézet a Született feleségekből

Boldog 
Apák napját!



MOST CSAK:

690 Ft

MOST CSAK:

690 Ft

CLIPPASAFE
KONNEKTORZÁR 

CLIPPASAFE 
KONNEKTORZÁR   

Biztonságban,
mint apa karjaiban

MALTEX FÜRDETŐ ÜLŐKE KÁDBA
Biztonságosan megtartja a babát miközben hagyja, hogy 
szabadon mozoghasson. Könnyen rögzíthető a nagy tapa-
dókorongoknak köszönhetően.

- 7 és 16 hónap között ajánlott
- teherbírása: maximum 13 kg

Megakadályozza, hogy gyermeke 
a konnektorba nyúljon. 6 darabos, 
egységár: 115 Ft/db. Cikkszám: 70/1

Könnyen beilleszthetőek a nyitott 
csatlakozóaljzatokba. 6 db/cso-

mag. Egységár: 115 Ft/db 
Cikkszám: 70/3

MOST CSAK:

3.690 Ft
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FILLIKID ZENÉLŐ FORGÓ

MOST CSAK:

6.990 Ft

MOST CSAK:

1.490 Ft

60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető rács-
csal és 3 pozícióba állítható fekvőfelü-
lettel. 100% fenyőfából készült, a matrac 
nem tartozék.

MOST CSAK:

20.990 Ft

Felhúzható, puha és színes plüss figurákkal, 
kellemes zenével. Kiságyra rögzíthető. Meg-
nyugtató dallam segíti az elalvást. Vidám 
plüssfigurákkal, felhúzható zenélő egységgel. 
A működéshez nincs szükség elemre. 

BABYONO PLÜSS SZUNDIKENDŐ

MERT NÁLUNK KEDVES A 
KISZOLGÁLÁS! FOLYAMATOSAN 
KÉPEZZÜNK AZ ÜZLETÜNKBEN 
DOLGOZÓ KOLLÉGÁKAT AZÉRT, 
HOGY SZÁMODRA A LEGJOBB 
KISZOLGÁLÁST TUDJÁK NYÚJ-
TANI. IGYEKSZÜNK SZAKÉRTŐ 
TANÁCSAINKKAL ÉS HASZNOS 
TIPPEINKKEL SEGÍTENI ABBAN, 

HOGY A BABAKELENGYE ÖSSZE-
ÁLLÍTÁSA EGYSZERŰBB LEGYEN.

VÁLASSZ MINKET!

 Miért?

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

Nélkülözhetetlen társa 
lesz a babának, mert a 
szundikendő segít neki 
az elalvásban. Puha, plüss 
anyagból készült, kímélő 
programmal mosható.  
Cikkszámok: 1604 és 1612

DREWEX KUBA II KISÁGY 



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

AC 027

AC 527 AC 110

AC 127

Már kaphatóak Magyarországon 
is az Angelcare légzésfigyelők 
2020-as modelljei

Légzésfigyelő 
vezeték 

nélküli egy 
érzékelőlappal

Légzésfigyelő 
és kamerás, 

kétirányú 
babaőrző

Babaőrző
a kristálytiszta 
hangátvitel

Légzésfigyelő 
és kétirányú 
babaőrző



ELŐKÉSZÜLET A BABÁRA

• Mosd ki a babaruhákat és a lepedőket
• Rendezd be a babaszobát
• Válaszd ki a dekorációs elemeket
• Alakítsd ki a pelenkázós részt
• Próbáld ki az új eszközöket (mellszívó, 

bébiőr stb.), hogy biztosan működjenek
• Pakolj el minden babaruhát, pelenkát  

és kiegészítőt a helyére
• Alakítsd ki a baba fürdetési helyét
• Pakold be a kórházi táskádat
• Pakolj be a pelenkázótáskába
• Válaszd ki a szülés után szükséges 

ruháidat
• Helyezd be a kiságyat vagy bölcsőt a 

hálóba
• Csinálj helyet a babakozmetikumoknak 

a fürdőszobában
• Szereld be a bébihordozót az autóba
• Tedd be az autóba a szükséges  

babaholmikat (pelenka, takaró stb.)

TAKARÍTÁS

• Takaríts ki alaposan
• Portalaníts mindenhol, még a  

szekrények tetején is
• Porszívózd fel az egész lakást
• Mosd ki a függönyöket, az ágyneműket 

és a törölközőket
• Vidd el tisztítóba a takarókat és a  

szőnyegeket
• Lomtalaníts ki 
• Adományozd el a már nem  

szükséges holmikat 
• Vásárold be előre a szükséges pipere-

cikkeket

• Mosd le az ablakokat és ajtókat
• Rakj rendet a polcokon és a szekré-

nyekben
• Lomtalaníts a hűtőben és tedd rendbe 

az ételeket
• Tisztítsd ki a mikrót, kenyérpirítót és a 

sütőt
• Vidd el lemosatni és kitakarítani az 

autót

EGYÉB TEENDŐK

• Főzz le nagyobb mennyiségben  
ételeket, és fagyaszd le őket,  
hogy legyen a szülés után készen

• Nézd át a laptopon vagy telefonon lévő 
képeket, és töröld ki a feleslegeseket, 
mert kelleni fog hely a babáról készült 
képeknek 

• Készíts költségvetést a baba születése 
utánra

• Fizesd be a csekkeket
• Nézz utána a babakötvényeknek és 

előtakarékossági programoknak 
• Írd össze a környéken megtalálható 

bababarát helyeket és mamás  
programokat

• Válaszd ki a gyermekorvost
• Járj utána a szülés utáni hivatalos  

teendőknek

TESTVÉR ÉRKEZÉSE ESETÉN

• Szervezz bébiszittert a nagytesó 
részére

• Vásárold meg az ajándékot, amit a  
„babától” fog kapni

AKTUÁLIS20

FÉSZEKRAKÁSI FELADATLISTA
Hasznos ötletek kismamáknak

Boldog babavárást kívánunk nektek!



A SANGENIC TEC PELENKACSOMAGOLÓK ÚJ GENERÁ-
CIÓJA A TWIST & CLICK ÚGY MŰKÖDIK, MINT ELŐDJE.

- Egyenként, külön-külön zárja el a pelenkákat egy  
   antibakteriális bevonattal ellátott többrétegű fóliába. 
- Az antibakteriális filmréteg a káros baktériumok 99%-át   
  elpusztítja. 
- Csavard és klikk: kattanás jelzi egy teljes fordulat végét,  
   így kevesebb fólia is elég. 
- Lapos kialakítású teteje könnyen kinyitható a fal mellett is. 
- A fedél a lezáráskor magától továbbítja a pelenkát a tároló részbe. 
- Egy kézzel, egyszerűen lezárható. 
- A termék már tartalmaz 1 db citrom illatú utántöltő kazettát. 
- A vödörben akár 30 db pelenka is elfér (2-5 kg-os babáknak való).

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

A FÉSZEKRAKÁS ÖSZTÖNE MINDEN 
KISMAMÁT ELÉR ELŐBB-UTÓBB 
A VÁRANDÓSSÁG SORÁN. BÁR A 

KELENGYE BESZERZÉSE NAGYON 
FONTOS RÉSZE ENNEK, VAN MÉG 

NÉHÁNY OLYAN TEENDŐ, AMIT ÉR-
DEMES MEGCSINÁLNI MÉG A BABA 
ÉRKEZÉSE ELŐTT, HOGY A SZÜLÉS 
UTÁN A LEGNAGYOBB NYUGALOM 
FOGADJON TÉGED ÉS A KICSIT. A 

LISTA CSAK ÖTLETADÓNAK KÉSZÜLT, 
NEM KELL MINDENT ELVÉGEZNED, 

AMIT ÖSSZEGYŰTÖTTÜNK. 

Most 8.990 Ft helyett

 Csak 4.995 Ft
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BABYONO PLÜSS SÍPOLÓ INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS

MOST CSAK:

11.490 Ft

Egy kézzel is nyitható, könnyen zárható. Változtatható 
nyitási iránya van. Mindkét irányból nyitásgátlóval ren-
delkezik. 73 - 81,5 cm széles, és maximum 132,5 cm-ig 
bővíthető a külön kapható bővítményekkel. Elérhető bő-
vítmények: 8,5 cm, 17 cm. 

BABYONO NATURAL NURSING MŰANYAG ANTI-COLIC CUMISÜVEG

A formák és a színek segítenek az érzékek és a 
finommotorikus mozgások fejlődésében. A sípoló hang 
megtanítja az ok-okozati összefüggéseket. A rágóka bor-
dás felülete megnyugtatja a fogzás során duzzadt ínyt. 
Babakézbe illő átmérő, 20 cm-es hossz. Többféle figurával 
kapható. Cikkszámok: 606, 1354, 1355, 1231, 1232

A Baby Ono cumisüvegek kiváló minőségű polipropilén anyagból készülnek. Az etetőfej formája az anyamellhez 
hasonlít, ezzel is segítve a szoptatás folytatását. Nagyon könnyen kézrefogható, még a babák által is. Anti-colic 
cumisüveg, vagyis segít megelőzni a hasfájás kialakulását. BPA mentes kialakítás. Szilikon 0m+ etetőfejjel. Két 
méretben kapható: 180 ml-es és 260 ml-es. 

MOST CSAK:

1.490 Ft
MOST CSAK:

1.390 Ft

260 ML-ES CUMISÜVEG180 ML-ES CUMISÜVEG

MOST CSAK:

1.490 Ft



MOST CSAK:

490 Ft

BABYONO ZSELÉS HŰTŐRÁGÓKADISNEY BEONE 
BÉBIHORDOZÓ
- 0-13 kg-ig használható autós 
  biztonsági gyermekülés
- puha, párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel

MOST CSAK:

18.990 Ft

- csökkenti a fogzási fájdalmat
- masszírozza a baba ínyét
- hűthető
- biztonságos
- BPA mentes

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.
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MOST CSAK:

2.490 Ft

BABYONO HAJMOSÓ ÖBLÍTŐPOHÁR

CAM VOLARE FÜRDETŐÁLLVÁNY
MOST CSAK:

4.590 Ft

CAM BABY BAGNO KÁD

MOST CSAK:

8.990 Ft

THERMOBABY AQUABABY BABAÜLŐKE KÁDBA
Az Aquababy babaülőke megtartja a babát a kádban, miközben 

mégis szabadon mozoghat. Könnyedén fixálható az erős tapadó-
korongok segítségével, így biztosítva a stabilitást. 7-től 16 hónapos 

korig használható, de maximum 13 kg-ig terhelhető. 

3 nyílásának köszönhetően a különböző vízfolyáshoz és 
a baba életkorához állítható. Könnyen feltölthető vízzel. 
Magas minőségű műanyagból készült. BPA és ftalátmentes. 
Cikkszám: 1344

- 0-12 hónapos gyermekek számára
- 2 csúszásmentes, anatómiai formájú üléssel
- egyik oldalon fektetve, 0-6 hónapos
  korig, másik oldalon ültetve, 
  6-12 hónapos korig
- szivacs- és szappantartó
- kis zuhanyozó kancsó
- stabil tartást biztosító lábak
- leeresztődugó

BABYONO ELDOBHATÓ BUGYI
Szülés után praktikus 
és higiénikus viselet 
kényelmes derék-
résszel. 3 méretben 
kapható: M, L, XL. 
5 darabos kiszerelés. 
Egységár: 158 Ft/darab. 
Cikkszám: 500

MOST CSAK:

790 Ft



MOST CSAK:

24.990 Ft

- puha pelenkázólap leesésgátló 
rendszerrel

- kád 2 csúszásmentes, anatómiai 
formájú üléssel (egyik oldalon fektet-
ve, 0-6 hónapos korig, másik oldalon 

ültetve, 6-12 hónapos korig)
- eszköztároló rekeszekkel

- vízleeresztő csővel
- tárolópolccal. 

IDEÁLIS MEGOLDÁS  
KIS FÜRDŐSZOBÁKBA!

A CAM VOLARE fürdetőállvány akár a 
WC kagyló fölé is tolható (a fiók 

40,5 cm magasan van). 

Kompakt méretűre csukható.

CAM VOLARE FÜRDETŐÁLLVÁNY

0-15 kg súlyú babák számára

TULAJDONSÁGOK:

HASZNÁLAT KORA:

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.



LANSINOH SZOPTATÓPÁRNA 
MOST CSAK:

4.390 Ft

VÁSÁR26

Kényelmes, hordozható és segíti a megfelelő szoptatási testhelyzet kialakítását és 
megtartását, ezzel a baba hatékony mellre tapadását. Könnyedén az alkarra felhúz-
hatod, így a derék körüli szoptatópárnákkal ellentétben, tökéletes választás császár-
metszéses szülés esetén is az optimálisan kialakított tervezésnek köszönhetően. 
Mérete univerzális, így bárki használhatja. Többféle szoptatási testhelyzetben hasz-
nálható. Egyedülálló tulajdonsága, hogy ha a baba bármilyen testhelyzetben szopik 
közvetlenül érintkezik a mamával.

AMI A BABA MELLETT ÉS 

5 KREATÍV romantikus ötlet

Az otthon maradni szókapcsolat 
idén teljesen más jelentéssel 

bír, mint az előző években. Egy 
kisbaba mellett viszont sokszor 
még akkor sem tudnak a lakás-
ból egy randi erejéig kimozdulni 
a szülők, amikor nincsenek egy 
vírus árnyékában. Ezért ebben 
a cikkünkben ahhoz adunk pár 
jótanácsot, hogyan tudunk egy 

kis romantikát csempészni a 
kapcsolatokba akár otthon is.

 OTTHON IS KIVITELEZHETŐ



Üzenetek csak neki
A legváratlanabb helyen (fürdőszobában, 
szekrényben, párnán) felbukkanó kedves, 
szerelmes vagy akár humoros üzenetek is 
garantáltan jókedvre derítik a párunkat. 

Randi otthon
Egy kellemes estéért nem feltétlenül szük-
séges kimozdulni. A baba altatása után 
csinosan felöltözve, egy szépen megterített 
asztalhoz leülni vacsorázni egy pohár bor-
ral igazán felüdítő élmény még akkor is, ha 
csak házhoz rendeltük az ételt. 

Mozis piknik
Ha nem vagyunk a kiöltözős otthoni vacsora 
hívei, akkor a gyerek lefektetése után terítsünk 
le egy takarót a tévé elé, gyújtsunk néhány 
gyertyát és máris kezdődhet a mozis este. 

Beszéljünk róla
Gyerekek mellett vagy egy stresszes hely-
zetben még jobban oda kell arra figyelnünk, 
hogy szánjunk legalább naponta 15 percet 
arra a nap végén, hogy megbeszélhessük 
a dolgokat a partnerünkkel. Amint lefek-
tettük a kicsit, ne csak a lakás rendbeté-
telével foglalkozzunk, hanem szánjunk időt 
egymásra is, hogy meg tudjuk beszélni az 
érzéseinket, gondolatainkat. Bónusz pont 
jár azért, ha ezt egy talpmasszázs kereté-
ben tesszük. 

Reggeli az ágyban
Ha a kicsi mellett van lehetőség, akkor egy 
reggel készítsük el a párunk kedvenc reg-
gelijét, és szervírozzuk azt ágyba neki. Ha a 
kicsi nagyon nem szeretne egyedül játszani 
amíg elkészül az étel, akkor akár segíthet 
is a reggeli összerakásában. Így téve még 
kedvesebbé a meglepetést.
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MOST CSAK:

23.990 Ft

DISNEY COSMO GYEREKÜLÉS
- 0-18 kg-ig használható
- több fokozatban dönthető
- duplán párnázott
- vállpánton állítható övfeszítés

GRACO MIRAGE SOLO BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

Használatával nem csak magadat, hanem 
a pocakodban fejlődő gyermekedet is 
megóvod, hiszen egy esetleges ütközés során 
a magzatvédő öv használata nélkül a bizton-
sági öv súlyos sérüléseket okozhat. Az első 
üléseken a csattal ellátott hevedert használva 
rögzítheted a magzatvédő övet. A hátsó 
ülésen a gyermekülésekhez hasonlóan a két 
csatlakozó segítségével közvetlenül az alváz-
hoz csatlakoztathatod a magzatvédő övet.

BESAFE PREGNANT IZI FIX 
MAGZATVÉDŐ ÖV ISOFIX 
CSATLAKOZÁSSAL

MOST CSAK:

11.990 Ft
PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

- egy kézzel könnyen összecsukható
- összecsukva megáll a saját lábán
- 5-pontos biztonsági öv
- nagy bevásárlóháló
- 3 pozícióba dönthető háttámla
- újszülött kortól 3 éves korig ajánlott



ZOPA
SPIN FIX 

MOST CSAK:

89.990 Ft

360O-BAN 
FORGATHATÓ 
GYEREKÜLÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

A ZOPA SPINFIX MEGFELEL AZ 
I-SIZE SZABVÁNYNAK ÉS SZÜLE-
TÉSTŐL 105 CM-ES MAGASSÁGIG, 
KÖRÜLBELÜL 4 ÉVES KORIG HASZ-
NÁLHATÓ. 360°-KAL ELFORDÍTHA-
TÓ, ÍGY KÖNNYÍTVE MEG AZ ÜLÉS 
BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁT. EL-
FORGATVA A KICSIK KÖNNYEBBEN 
TUDNAK KI- ÉS BESZÁLLNI ANÉL-
KÜL, HOGY EZZEL VESZÉLYEZTET-
NÉK A GYEREKÜLÉS MEGFELELŐ 

RÖGZÍTÉSÉT. ELŐSZÖR MENET-
IRÁNYNAK ELLENTÉTESEN HASZ-
NÁLHATÓ, MAJD A KICSI 15 HÓNA-

POS KORA UTÁN MEGFORDÍTHATÓ. 
A FEJTÁMLA MAGASSÁGA ÉS A 
BIZTONSÁGI ÖVEK HOSSZA EGY 

KÉZZEL IS KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ. 
A LEGNAGYOBB BIZTONSÁGOT AZ 

ISOFIX CSATLAKOZÁS ÉS A TÁMASZ-
TÓLÁB KOMBINÁCIÓJA NYÚJTJA.



CLIPPASAFE KENGURU

DISNEY DREAM ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 25-36 kg-ig 
  használható
- huzata levehető 
  és mosható

MOST CSAK:

6.490 Ft

GRACO JUNIOR MAXI GYEREKÜLÉS
- 15-36 kg-ig használható gyerekülés
- fejtámaszba épített övvezető
- állítható fejtámasz 
- a háttámla 2 állásba dönthető
- állítható magasságú kartámasz
- visszahajtható pohártartó két oldalon

MOST CSAK:

15.990 Ft

A HÁTTÁMLA 
ELTÁVOLÍTÁSA UTÁN 
ÜLÉSMAGASÍTÓKÉNT 

HASZNÁLHATÓ!

Kiemelkedő kényelmet és támasztást biztosít. Széles pán-
tokkal kényelmes hordozást tesz lehetővé. 2 hordozási po-
zícióban használható. Kényelmesen állítható. Mosógépben 
mosható. Újszülött kortól használható. Maximális súly: 9 kg.

UTAZÁS30
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MOST CSAK:

9.990 Ft



- oldalsó ütközés elleni védő elemek    
  (Side Impact Protection) 
  eltávolíthatóak, így lehetővé válik,   
  hogy három utas elférjen a hátsó 
  üléseken egymás mellett - akár 3  
  gyermekülés is
- a fejtámla magassága együtt nő a  
  gyermekkel (az ülés magassága 
  a legmagasabb pozícióban 82 cm)
- beépített övvezető a vállaknál a  
  helyes övhasználathoz
- beépített kényelmes hordozófül,  

  amivel könnyebben tudjuk 
  kivenni az ülést az autóból
- keskeny design, ami a gyermeknek  
  sok helyet és 
  extra kényelmet biztosít
- az isofix rendszer garantálja a még  
  nagyobb biztonságot
- bármilyen autóban lehet használni,  
  mert az isofix karmok 
  visszahúzhatóak, így 3 pontos  
  biztonsági övvel is rögzíthető 
  a járműbe az ülés

Az ülés, ami együtt nő a gyerekkel és bármilyen autóban használható. Az oldalsó ütközés elleni védő elemek eltávolítha-
tóak, így lehetővé válik, hogy három utas elférjen a hátsó üléseken egymás mellett.

MOST CSAK:

59.990 Ft

OKOS, PRAKTIKUS ÉS BIZTONSÁGOS | IZI FLEX S FIX

PANTONE 159
C: 10
M: 70
Y: 95
K: 1

Bekötés menetiránynak megegyezően 
3 pontos biztonsági övvel vagy ISOFIX 
karokkal és a 3 pontos biztonsági övvel 
Súly: 15-36 kg 
Kor: kb. 4-12 év 
Szabvány: ECE R44-04 

A BIZTONSÁG ÉS A FLEXIBILITÁS ÖTVÖZETE
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Ehhez kapcsolódik egy kutatás, mely során azt 
vizsgálták, hogy az apával kapcsolatos élmé-
nyek, mennyire befolyásolják a gyermek későbbi 
kapcsolatait és kötődéseit. Arra jutottak a kuta-
tók, hogy minél több és minél korábbi élménye 
van a gyermeknek az édesapjával az édesanyján 
kívül, annál erősebben képes kötődni a kapcso-
lataiban.

A gyermek születésekor és az első 6 hétben - a 
gyermekágyas időszakban - is fontos, védelme-
ző szerepük van az édesapáknak. Amíg édes-
anya a baba-mama összehangolódással vagyis 
a kisded megismerésével foglalatoskodik, addig 
apuka védi, oltalmazza ezt a szép folyamatot. Ez 
azt jelenti, hogy nem engedi, hogy valami meg-
zavarja a baba jelzéseinek megismerését és a 
szülői magabiztosság kialakulását az édesanyá-
ban. Továbbá azt is jelenti, hogy ha az édesanya 
támogatásra szorul ebben az időszakban, akkor 

türelmesen és finoman nyújt segítő kezet és 
emeli fel természetesen érzékeny párját.

Nagyon fontos az újdonsült szülőknél, hogy 
támogassák egymást az anyaság és az apa-
ság megélésében, a belülről jövő megérzések 
elfogadásában és a tapasztalatszerzésben. 
A gyermek őket választotta szüleinek vagyis 
arra kíváncsi, hogy az édesapa és az édesanya 
hogyan tanítják őt meg az életre, úgy, ahogy 
azt ők élik, ismerik. Bízhatunk abban, hogy ezt 
értékként adhatjuk át gyermekünknek.

A hordozással mindez könnyedén megtörtén-
het. Az egymásra hangolódás és a gyermek 
ösztönző és szeretetteljes közelsége segíti a 
családot a saját egyensúlyuk elérésében és 
abban, hogy hogyan találjunk vissza ehhez az 
egyensúlyhoz.

HÁLÁS KÖSZÖNET A VÉDELMEZŐ APUKÁKNAK!

Kósa Kata
nandu-wrap.com

VÉDELMEZŐ APUKÁK, HAJRÁ!

NÉHÁNY ÉVE AZT 
TAPASZTALJUK, 

HOGY EGYRE TÖBB 
ÉDESAPA ÉRDEK-

LŐDIK AKTÍVAN 
A KISBABA GON-

DOZÁSA IRÁNT. 
EGYRE TÖBB 

APUKA KERESI 
FEL A HORDOZÁSI 

SZAKÉRTŐKET, 
HOGY AZ ÉDES-

ANYA MELLETT Ő 
IS FELTEHESSE A 
KÉRDÉSEIT ÉS A 

MEGFELELŐ HOR-
DOZÓESZKÖZ KIVÁ-
LASZTÁSÁBAN Ő IS 

RÉSZT VEGYEN.



A  s z e r e t e t   ö s s z e k ö t !

Megkötős
hordozókendő

Bébi Csatos 
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

Rugalmas
hordozókendő

Bébi és Totyogó
Mei Tai hordozó

Karikás 
hordozókendő

www.nandu-wrap.com

MAGAZIN ÁR:

18.990 Ft

FILL GLIDER PLUS SPORTBABAKOCSI 
A Fill Glider egy stabil, könnyű (6,1 kg) 
és kicsire összecsukható babakocsi.

- 6 hónapos kortól ajánlott
- esernyőre csukható
- könnyű és mozgékony babakocsi
- 2 fokozatban dönthető háttámla
- állítható lábtámasz
- rögzíthető első bolygókerekek
- 5-pontos biztonsági öv
- kupolatető, bevásárlóháló
- extra felfüggesztés 

WOMAR KENGURU 
Ergonómikus, többfunkciós kenguru 5-13 kg sú-
lyú gyermeknek. 3 hónaptól kb. 2 évig használha-
tó. Legkisebb gyermeket függőleges helyzetben, 

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2020. május 1-től június 30-ig érvényesek.

vagy oldalra fekvő helyzetben 
lehet rögzíteni. A merevített 
háttámla támogatja a gyermek 
gerincét. Segíthet megelőzni a 
csípőficamot. Cikkszám: N15

MOST CSAK:

12.990 Ft
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MOST CSAK:

169.990 Ft

MOST CSAK:

20.990 Ft

CAM DINAMICO UP EASY BABAKOCSI

BUMPRIDER TESTVÉRFELLÉPŐ

Tolókarja állítható magasságú, kézzel varrott 
bőr. Lágy felfüggesztésű szimpla kerekekkel, 
hátul központi fékkel, elöl bolygókerékkel. 
Kompakt méretűre csukható a sportrésszel 
együtt. A szett tartalma: könnyű alumínium 
vázas babakocsi megfordítható sportrésszel, 
mózeskosárral és bébihordozóval. Tartozékok: 
5 pontos öv, naptető, esővédő, bevásárlókosár, 
pelenkázótáska. Minden terepen használható. 

Univerzális csatlakozója van, így min-
den sportbabakocsival, babakocsival, 
esernyős sportbabakocsival egysze-
rűen használható. Az alsó tartólap 
üvegszálas műanyagból készült, 
hogy a legbiztonságosabb és legjobb 
minőségű legyen. Maximum 30 kg-ig 
terhelhető.  Könnyen levehető, ösz-
szecsukható és tárolható a babakocsi 
kosarában.

Bumprider a legsokoldalúbb testvérfellépő, mert a 
terhelhetőségének köszönhetően a felfüggesztések miatt 
még a leggödrösebb szakaszon is simán halad. 



MOST CSAK:

59.990 Ft

HASZNÁLATA ÚJSZÜLÖTT KORTÓL 
36 HÓNAPOS KORIG AJÁNLOTT

Nagyon kicsire 
összecsukható, 

összecsukva ön-
magában megáll és 
könnyedén húzható 
a húzókarral, mint 

egy gurulós bőrönd.

Könnyú súlyú 
(csak 6,9 kg) és 

kompakt (össze-
csukva csak 57 cm 
magas) babakocsi 
alumínium vázzal. 

A kupola meghosz-
szabbítható egy 

rejtett szúnyoghá-
lós résszel.

Újszülött kortól 
használható szé-
les és tágas ülés-

sel. A háttámla 
nyáriasítható 
oldalfalakkal, 
mely ideális a 

nyári melegben.

Egykezes össze-
csukó rendszer, 

mely a tolókarról 
irányítható. 

Kapaszkodóval, 
blokkolható első 

bolygókerekekkel, 
és központi fékkel, 
lágy első és hátsó 

felfüggesztéssel 
felszerelve.

Állítható magas-
ságú lábtartó, a 
gyermek lábaira 

húzható szélvédő 
zsákkal, 5-pontos 

öv puha váll-
párnával. Tágas 
bevásárlókosár 

mágneses zárral.
TÖKÉLETES 
TÁRSAD
VÁROSI KALANDOZÁSHOZ,

KIRÁNDULÁSHOZ


