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PANTONE 159
C: 10
M: 70
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K: 1

OKOS 
PRAKTIKUS

BIZTONSÁGOS

MOST EGYÜTT:

69.990 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

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 magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

CSAK MOST 

BIZTONSÁGI SZETTEL

A BIZTONSÁGI SZETT TARTALMA: 
zsebes ülésvédő, árnyékoló, baba az autóban háromszög, övrögzítő 
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Az újságban szereplő árak 2019. szeptember 1. és október 31. között érvé-
nyesek, 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.

MINŐSÉGI AZ ÁRUKÍNÁLATUNK

Manapság a hatalmas internetes kínálatban 
nagyon nehéz megtalálni a szülők számára 
igazán megfelelő termékeket. A termékeink 
kiválasztása során mi odafigyelünk a vásár-
lóink visszajelzéseire.

PROBLÉMA ESETÉN SEGÍTÜNK
 
Mi nem fogunk cserbenhagyni, ha történik 
valamilyen probléma a nálunk vásárolt ter-
mékekkel. Maximálisan igyekszünk minden 
felmerülő gond esetén megtalálni a számod-
ra legmegfelelőbb megoldást!

KEDVEZŐ ÁRAKKAL DOLGOZUNK
 
Tisztában vagyunk vele, hogy a babakelen-
gye összeállítása nagyon költséges, ezért 
igyekszünk az üzletünkben fellelhető összes 
termékünket a lehető legjobb áron kínálni 
számodra.

NÁLUNK KEDVES A KISZOLGÁLÁS

Folyamatosan képezzünk az üzletünkben 
dolgozó kollégákat, hogy számodra a legjobb 
kiszolgálást tudják nyújtani. Igyekszünk ta-
nácsainkkal segíteni abban, hogy a babake-
lengye összeállítása egyszerűbb legyen.
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- 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

MIÉRT VÁLASZD ÜZLETÜNKET?

ELÉRHETŐSÉGÜNKET MEGTALÁLOD A MAGAZIN HÁTOLDALÁN!



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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Pároljuk, turmixoljuk, fagyasszuk le, majd melegítsük fel az 
otthon elkészített ételeinket a Philips Avent kombinált pároló 
és turmixgép segítségével. 

A párolás egy egészséges módja a főzésnek. Az egyedülál-
ló technológiának köszönhetően a gőz alulról felfelé kering, 
ezáltal minden egyes összetevő egyenletesen, forralás nélkül 
át tud főni. 

A tápanyagokat, az állagot és a főzés során keletkezett folya-
dékot megőrzi a turmixoláshoz a készülék. 

Miután megpároltuk a szükséges összetevőket, nem kell mást 
tenni, csak felemelni a kelyhet, megfordítani és a helyére rög-
zíteni. Így az összetevőket a kívánt állagúra turmixolhatjuk. 
Minden lehetséges sűrűséget képes előállítani. 

A kehely 1000 ml-es kapacitású, ezáltal akár négy adag is 
elkészíthetünk egyidőben. Az étel elkészülését csipogó hang 
jelzi. 

A 120 m-es tartozék edény segítségével könnyen eltehetjük a 
maradék ételt, amit aztán később felmelegíthetünk a köny-
nyedén kezelhető, felmelegítési vagy olvasztási funkciókkal. 

Könnyen tisztítható, a kehely és a penge mosogatógépben is 
mosható. 

MOST EGYÜTT:

56.990 Ft

CSAK MOST 

ÉTKEZŐ SZETTEL

AVENT 4 AZ 1-BEN BÉBIÉTEL KÉSZÍTŐ



ZOPA BAMBUSZ ÉTKÉSZLET

ZOPA DOLCE ETETŐSZÉK FA LÁBBAL

BABYONO 2 DARABOS ELŐKE 

100%-ban lebomló, környezetbarát étkész-
let a Zopától. Az edénykészlet mosogató-
gépben is elmosható. Olyan természetes 
anyagokból készülnek, mint amilyen pl. a 
bambuszrost, a kukoricapor, a farostok, 
stb. Nem tartalmaz ftalátokat, sem BPA-t. 
A készlet tartalma: csésze, kistányér, tálka, 
kanál és villa.

Az etetőszék 15 kg-ig terhelhető. Az etetőtálca három különböző be-
állítást tesz lehetővé. A felső tálca mosogatógépben is elmosható. 
Kényelmes üléssel rendelkezik, ami egy benedvesített törlőruhával 

egyszerűen tisztántartható. A szék leengedhető, 
és a gyerekszobában vagy a nappaliban praktikus 
és kényelmes karosszékként is használható.

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

MOST CSAK:

1.790 Ft

MOST CSAK:

3.990 Ft

CSAK MOST 

ÉTKEZŐ SZETTEL

A BabyOno előke szett két darab háromszög 
alakú előkéből áll. Használható nyálkendőként. 
Az előke nyaka patentokkal állítható. Puha, 
100% pamut anyagból készül. Egységár: 895 Ft.



Reggelik
TÁPLÁLÓ ÉS FINOM

- 2 evőkanál zabpehely
- 1 db banán
- 1 teáskanál mogyoróvaj
- 1 csésze tej
- 1 teáskanál méz
- csipet fahéj

Zabos banános smoothie

Egyszerű chia puding

HÁZI GRANOLA

Egyszerűen 
turmixoljuk simára 
az összes összetevőt 
tetszés szerint jéggel 
vagy jég nélkül.

A chia magot és a tejet jól 
keverjük össze, aztán hagy-
juk 15 percet pihenni, majd 
újra keverjük át. Adjunk 
hozzá ízlés szerint gyümöl-
csöt. Eltartható  hűtőben, 
de fagyasztható is.

A granola szuper reggeli lehet a családnak, 
mert csupa tápláló alapanyag található 
benne. Sajnos a boltokban kapható válto-
zatok sokszor tele vannak cukorral, ízfoko-
zókkal és tartósítóanyagokkal, így megéri 
kipróbálni otthon is elkészíteni, mert igazán 
nem ördöngösség. Sőt, és gasztro ajándék-
nak is tökéletes egy szép üvegbe téve.

- 2,5 dl-es bögrével számolva
- 2 bögre zabpehely
- 1/2- 3/4 bögre mag (mandula, dió stb.)
- 1 csipet só
- 1/2 teáskanál fahéj
- 1/3 bögre kókusz- vagy olívaolaj
- 1/3 bögre méz
- 1 kávéskanál vaníliaaroma
- aszalt gyümölcsök ízlés szerint
- csokidarabok ízlés szerint

Melegítsük elő a sütőt 170 fokra. Egy nagy 
tepsit béleljünk ki sütőpapírral. Amíg a sütő 
melegszik, egy nagy tálban keverjük össze 
a magvakat, a sót és a fahéjat. Majd adjuk 
hozzá az olajat, a mézet és a vanília aro-
mát. Jól keverjük össze,  fontos, hogy min-
den magra és zabra kerüljön a folyékony 
anyagokból. Öntsük az előkészített tepsibe, 
majd jól oszlassuk szét a papíron. Süssük 
egészen addig, amíg aranybarna nem lesz, 
körülbelül 30 percig. Félidőben forgassuk át 
a keveréket, majd egy spatula segítségével 
jól nyomkodjuk rá a papírra. A sütőből kivé-
ve várjuk meg, amíg teljesen kihűl (legalább 
45 percig), majd ekkor tegyük bele az aszalt 
gyümölcsöket és csokit. Fogyasztható tejjel, 
joghurttal, de akár magában is.

- 2 evőkanál chia mag
- 1/2 bögre tej
- 1 teáskanál méz 
- 1/2 teáskanál vanília    
   kivonat (opcionális)
+ Csokis változathoz:  
- 1 evőkanál kakaópor

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.



LANSINOH CUMISÜVEGEK LANSINOH ETETŐCUMIK TÖBB 
VÁLTOZATBAN

160 ML:

1.990 Ft

Etetőcumija egybeöntött, különböző vastagságú, rend-
kívül puha és egyedülállóan nyúlékony, szilikon anyagú. 
Ez lehetővé teszi, hogy 2-3-szorosra megnyúljon, akár a 
mellbimbó. Nyílása csak a baba szívására nyílik meg, ez-

NEM ZAVARJA A BEVÁLT 
SZOPTATÁSI MÓDOT, AZ 
EGÉSZSÉGES SZÁJ ÉS AZ 
ÁLLKAPOCS FEJLŐDÉST!

240 ML:

2.190 Ft

Csak a baba szívására nyílik meg, ezért a fogorvosok ki-
emelten ajánlják. Egybeöntött, különböző vastagságú és 
textúrájú, mint a mellbimbó és a bimbóudvar. Extra puha, 
100% szilikonból készült.  Formája az anyamellet utá-
nozza, rugalmas, nyújtható anyagú, hosszú élettartamú. 
Egyedülálló, fokozatosan ívelt kialakítás. Dupla peremmel 
fekszik fel az üveg nyakára, ezért 100%-ban cseppmentes. 
A levegőáramlást biztosító speciális szelepe miatt keve-
sebb a lenyelt levegő, a hasfájás és ritkább a bukás.  A 

hu
llá

mszerû mozgásra ösztönzi.

A baba nyelvét

az egészséges száj és állkapocs fe
jlô
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Nem zavarja a bevált szopási m
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MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG

gy
or

s é
s könnyû ráharapás

Puha és rugalmas,

cumi csúcsában lévő megerősítések 
megakadályozzák az összetapadást. 
Típusok: Közepes folyású 2 db-os,  
gyors folyású 2 db-os, lassú folyású 2 
db-os. Egységár: 995 Ft/darab 

ETETÉS8
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

zel megelőzve a túletetést és a 
fogszuvasodást. AVS szelepe/
levegőző rendszere csökkenti a 
levegő nyelését és ezzel a baba 
hasfájását.

BABYONO ELEKTROMOS 
ÉTELMELEGÍTŐ ÉS STERILIZÁLÓMOST CSAK:

13.990 Ft

MOST CSAK:

4.990 Ft

MOST CSAK:

1.990 Ft

Gyors és pontos melegítés. A legtöbb cumisüveggel és 
bébiétellel kompatibilis. Rögzített hőmérséklet-szabályo-
zási funkció és túlmelegedés elleni védelem. Automatikus 
kikapcsolás, amikor a víz elpárolgott. Sterilizálható vele 
cumisüveg és cumi is. Cikkszám: 216

- precíziós mérési rendszer
- nagy méretű, könnyen 
  olvasható LCD kijelző
- automatikus kikapcsolás
- automatikus nullára állás
- tára funkció
- elem lemerülésének kijelzése
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- kapacitás: 20 kg
- cikkszám: 6425
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BABYONO DIGITÁLIS FLEXIBILIS 
LÁZMÉRŐ

BABYONO SZÁJJAL SZÍVHATÓ 
ORRSZÍVÓ

HOGYAN ELŐZZÜK MEG 

PÁROLOGTASSUNK! Pici korban a gyermekek nyálkahártyája gyakran kiszá-
rad és emiatt bedugul az orruk. Ezt elkerülhetjük úgy, hogy a szobában a pá-
ratartalom csökkenését észlelve (fűtés, hidegebb levegő miatt), párologtatunk.

PÁROLJUNK! Igyekezzünk a gyermekek ételeit főzés helyett párolni, mert így a 
bennük lévő vitaminanyagok nem tűnnek el.

TEÁZZUNK SOKAT! Egy éves kor fölött a megfázás elkerülésére és az immun-
rendszer erősítésére fogyasszunk citromos-mézes teát. Azért, hogy minél ha-
tékonyabb legyen langyos, fogyasztható hőmérsékletű teába tegyük a mézet 
és a citromot. 

HASZNÁLJUNK GYÓGYNÖVÉNYEKET! A homoktövis és az echinacea kiváló 
téli, megelőző „orvosságok”, mert segítik az immunrendszerünk erősítését. 
Ajánlott egy kúrát követően tartani egy rövidebb szünetet használatukban, hogy 
a testünk ne szokjon hozzá teljesen.  

ÉS AZ ALAPSZABÁLY: A szervezetünk akkor a legsebezhetőbb, amikor le van 
gyengülve. Ezt elkerülhetjük, ha egészségesen táplálkozunk, hetente legalább 
háromszor 15-30 percet mozgunk és kellő mennyiséget alszunk.

SENKINEK NEM JÓ, HA VALAKI BETEG A CSALÁDBAN, 
EZÉRT JÖJJÖN NÉHÁNY HASZNOS TIPP A 

BETEGSÉGEK ELKERÜLÉSÉRE. 

Egyszerűen használható és biztonságos szájjal szívható 
orrszívó. Kis helyen elfér, így sétához is magunkkal vihet-
jük. Hangtalan. Könnyen tisztítható. Az orrszívó csúcsa 
puha anyag-
gal van be-
vonva, így 
nem irritál-
ja az orrot. 
Cikkszám: 1019

MOST CSAK:

1.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- gyors és egyszerű hőmérsékletmérés
- precíz - +/- 0,1 ° C pontosságú mérés
- a mérési eredményt hang jelzi
- az eredmény LCD kijelzőn jelenik
- automatikus kikapcsolás 10 perc után
- flexibilis fejének köszönhetően 
  könnyen használható
- tárolja az utolsó mért 
  eredményt
- cikkszám: 118

MOST CSAK:

1.490 Ft

a betegséget



BADABULLE ULTRAHANGOS 
PÁRÁSÍTÓ
Megnöveli a levegő páratartalmát, ezáltal megkönnyítve a légzést 
és ideális körülményeket teremt az éjszakai pihenéshez. Enyhíti a 
köhögést, a megfázás tüneteit és az orrdugulást. Segít megelőzni 
az orrvérzést, a bőr és a haj kiszáradását. A 2 literes kivehető tar-
tálya a legtöbb fürdőszobai mosdókagylóban könnyen megtölt-
hető. Halkan üzemel és akár 20 órán át működtethető.  A víztar-

MOST CSAK:

13.990 Ft

Alkoholmentes, hypoallergén, parabénmentes, enyhén illa-
tosított. Speciális szövésű, extra erős és bársonyosan puha. 
Gyengéden tisztít, kondicionál. Természetes lanolint, anti-
bakteriális tulajdonságú jojoba olajat és gombaellenes, fer-
tőtlenítő hatású összetevőket tartalmaz. Újszülött, szoptatott 
babáknak. Visszazárható. 80 darabos, egységár: 14,5 Ft/darab

LANSINOH BABA TÖRLŐKENDŐ

MOST CSAK:

1.160 Ft

A gőz alulról felfelé kering, ezáltal minden egyes 
összetevő egyenletesen, forralás nélkül át tud főni. 
Párolás után nem kell mást tenni, csak felemelni a 
kelyhet, megfordítani, és az összetevőket a kívánt 
állagúra turmixolni. A kehely 800 ml-es kapaci-
tású, ezáltal akár több adagot is elkészíthetünk 

MOST EGYÜTT:

49.990 Ft

CSAK MOST 

ÉTKEZŐ SZETTEL

tály kiürülése esetén a 
készülék automatikusan 
kikapcsol.  Üzemeltetése 
energiahatékony. Cikk-
szám: B047001

AVENT KOMBINÁLT PÁROLÓ ÉS TURMIXGÉP 

egyidőben. A 120 ml-es tartozék 
edény segítségével könnyen el-
tehető a maradék étel. Könnyen 
tisztítható, a kehely és a penge 
mosogatógépben is mosható. 
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ÉDES
babaálmok
Minőségi termékeink garantálják 
a lehető legnyugodtabb alvást a 

baba és így a Te számodra is. 

9 kilogrammnál könnyebb babák számára. 8 magas-
ságba állítható bölcső, egyik oldala leengedhető az 
együttalvó pozícióhoz, anti-reflux pozíció, vízszintesen 
elcsúsztatható a vázon a bölcső (akár 16 cm-nyit) így 
minden típusú ággyal kompatibilis, ringató funkció, 
4 bolygó kerék, melyből kettő fékezhető, hevederek a 
felnőtt ágyhoz rögzítéshez. Tartalma: fém váz, levehető 
rúd szúnyoghálóhoz és zenélő forgóhoz, puha matrac, 
puha anyagú belső huzat, hálós ablak és zenélő forgó. 

MOST EGYÜTT:

59.990 Ft

CAM CULLAMI BÖLCSŐ

MOST 
ZENÉLŐ-

FORGÓVAL



NATTOU PLÜSS SZUNDIKENDŐ NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
SZUNDIKENDŐ TERÁPIÁS 
GÉLPÁRNÁVAL

MOST CSAK:

3.990 Ft

A gélpárnát a hideg terápiá-
hoz a fagyasztóban kell hűteni 
1 órán keresztül, meleg terá-
piához a mikrohullámú sütő-
ben kell melegíteni 600 W-on 
30 másodpercig, majd 3 perc 
hűtés után, a szundikendőbe 
visszahelyezve, a kezelni kí-
vánt testfelületre kell helyezni.

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

- puha, plüss anyagból
- kímélő programmal mosható
- több figurával kapható
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KÉNYELMES BABASZOBA TÉLEN IS

1. ZSIRÁF ÁGY

DREWEX

- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- kiszerelhető rácsok, kerek rácsok
- 100% fenyő + laminált bútorlap
- súlya: 21 kg
- méretei: 60X120 cm

2. ZSIRÁF KOMÓD
- 3 fiókos pelenkázó komód 
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 41 kg
- méretei: 48X83X90 cm

3. ZSIRÁF ÁLLÓSZEKRÉNY
- 2 ajtós + 1 fiókos állószekrény
- szín: tölgy/fehér vagy cappuccino
- anyaga: laminált bútorlap
- súlya: 65 kg
- méretei: 48X83X160 cm

A hidegebb téli időszakban különösen fontos, hogy kényelmes babaszobája legyen a kicsinek, ahol meg-
felelő a hőfok. A fűtőtest mellé közvetlenül ne kerüljön a baba kiságya, sem semmilyen bútor, mert ezzel 
akadályozzuk a meleg megfelelő áramlását. Ha úgy érezzük, hogy még nincs megfelelő hőfok a baba kis-
ágya környékén, akkor beszerezhetünk egy rács- vagy falvédőt, ami nem csak megfelelő hőfokot biztosít, 
de biztonságot is ad a kicsinek. Nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű bútorokat válasszunk, hiszen 
így tudjuk garantálni, hogy hosszú ideig tudja majd a kis trónörökös használni a birodalmát. 

A DREWEX GYÁRBAN MINDIG FIGYELNEK A TERMÉSZETESSÉGRE ÉS A BIZTONSÁGRA, A
 BÚTOROK GYÁRTÁSÁHOZ VÁLOGATOTT FŰRÉSZÁRUT HASZNÁLNAK MINŐSÉGI ALAPANYAGBÓL. 

A leggyakrabban tömör fenyőt használnak a gyerekágyak elkészítéséhez. Ez a legegészségesebb 
anyag, amely garantálja a magas minőséget és tartósságot. A bútorokhoz felhasznált anyagok (be-
leértve a festékeket és a lakkokat) szintén biztonságosak a gyermekek számára, és a minőségük is 
garantált. Sok éves tapasztalatuk során kiküszöbölték a hibákat, és a legszigorúbb szabványoknak is 
megfelelnek. A legmodernebb géppark és asztalosaik sok éves tapasztalata biztosítja az Európa-szer-

te elismert minőséget és teljesítményt a bútorgyártásban.

A Drewex támogatásával

MOST CSAK:

24.990 Ft
MOST CSAK:

59.990 Ft
MOST CSAK:

45.990 Ft



50X70 CM:

4.290 Ft

50X80 CM:

4.590 Ft

MARKO HABSZIVACS 
FALIDEKOR SZETTEK

MARKO MANCS
ŐRJÁRAT FALIDEKOR

Élénk színű állatos és járműves falidekor szet-
tek. Könnyen felhelyezhetőek. Több típusban 
kaphatóak. 

Mancs őrjáratos habszivacs falidekor. 
Könnyen felhelyezhető. Több típusban. 

- pelenkázó szekrényekhez ajánlott
- könnyen tisztán tartható
- PVC bevonatú
- két méretben

CEBA PUHA 2 OLDALÚ PELENKÁZÓLAP

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

A spanyol Mora plédek kellemes 
és minőségi anyagból készülnek. 
Mikroszálas anyaguknak köszönhe-
tően lágyak és kényelmesek. Rend-
kívül könnyű, kellemes tapintású, ki-
váló minőségű pléd. Mérete: 80x110 
cm. 

MAGAZIN ÁR:

590 Ft

MORA GALAXY TAKARÓ

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MOST CSAK:

4.990 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
OTTHON16

BADABULLE COLOR POP AJTÓRÁCS

INDOWOODS YANIS AJTÓRÁCS

MOST CSAK:

10.990 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 
bővítmények: 8,5 cm, 17 cm. 

AJTÓRÁCS 
kiválasztása

A baba biztonsága érdekében érdemes a lépcsős és 
veszélyes helyeket ajtóráccsal ellátni, amikor a baba 
elkezd kúszni-mászni. 

Első lépésként mérjük le az ajtó szélességét legalul 
és kb. 70 cm-es magasságban. Így már tudjuk, hogy 
mekkorát érdemes választani a bababoltban. 

Ha már tudjuk a méretet, akkor jöhet a döntés, hogy 
fa vagy fém anyagból készült ajtórács illik jobban a 
lakás hangulatába. Macskákkal és esetleg kutyákkal 
rendelkező lakásokba, fém típusút ajánlunk, mert a 
fa változatot hamar tönkretehetik a kisállatok. 

Ha lépcső mellé szeretnénk az ajtórácsot, akkor ér-
demes küszöb nélkülit választani a teljes biztonság 
érdekében. 

Vegyük figyelembe továbbá a beszerelés menetét, 
mert van, amit nem szükséges csavarozni sem a fel-
helyezéskor. 

Milyen ajtórácsot vegyünk?

MOST CSAK:

14.990 Ft

A Badabulle Color Pop biztonsági fa ajtórács tökéletesen 
illeszkedik minden otthonba. Egyszerűen állítsuk be a rács 
szélességét, és helyezzük be a rácsot az ajtókeretbe a csava-
rokkal. A beállítható szélességnek köszönhetően a rács 63 
és 103,5 cm közötti keretekre vagy nyílásokra illeszkedik. 
Telepítés után a rács egyetlen kézzel egyszerűen nyitható. 
Könnyű összeszerelés akár 7 perc alatt. 



Odsávačky

Babamonitorok

További információ: www.philips.hu/avent

Válassza ki az Önnek  
és gyermekének 
megfelelő monitort!

Babamonitor  
SCD 731

Babamonitor  
SCD 721

Babamonitor  
SCD 711

Babamonitor  
SCD 502

Video monitor SCD 841 

ECO
Mode

ECO
Mode

 *Audio/Video: A környezeti és egyéb zavaró tényezők miatt a tartomány alacsonyabb lehet.

Video monitor SCD 620 

pa_matti_natural_A5.indd   1 18.7.2019   10:31:48
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MOST CSAK:

3.990 Ft

- éjszakai fény hőmérsékletnek 
  megfelelő színváltoztatással
- szobahőmérő funkció
- LCD kijelző háttérfénnyel
- kék fény 14 °C alatt, zöld fény 15-20 °C,
  narancs fény 21-26 °C, piros fény 27 °C felett
- hőmérési tartomány: 0 °C~50 °C
- pontosság: +/-1 °C
- micro USB-vel 
  tölthető akkumulátor
- gyors és megbízható 
  hőmérsékletmérés
  percek alatt
- cikkszám: 1762

MOST CSAK:

5.990 Ft

- fejtámasz párna a „laposfejűség” ellen
- használata ajánlott már az első otthon töltött naptól
- ergonomikus kialakítású termék
- légáteresztő anyagból
- kényelmes és szabad 
  mozgást biztosít
- mosógépben mosható
- cikkszám: B050203

Az ék forma garantálja a megfelelő po-
zíciót a baba gerincének, és megvédi őt 
a fulladástól. Anti-allergén. Jól szellőzik.

WOMAR REFLUX 
BABAPÁRNA

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MOMERT DIGITÁLIS ÉJSZAKAI 
FÉNY ÉS SZOBAHŐMÉRŐ

BADABULLE LAPOSFEJŰSÉG ELLENI PÁRNA 

MOST CSAK:

4.290 Ft
MAM PERFECT CUMIK
A Perfect cumi csökkenti a fogak szabálytalan nö-
vekedésének kockázatát. Orvosszakértők együtt-
működésével együtt fejlesztve a maximális bizton-
ságért. Extra vékony és rugalmas szívónyak. MAM 
SkinSoft™ szilikonból készül. A nagyméretű levegő-
nyílásoknak köszönhetően kíméli a bőrt. Praktikus 
sterilizáló szállítódobozban.
Perfect Start: Extra kis méret, ideális újszülöttek 
számára. Perfect night: A gombja világít a sötétben.

START 
0-2 HÓ

 0-6 HÓ

NIGHT
0-6 HÓ

6 HÓ+

NIGHT
6 HÓ+

SILKY 
16 HÓ+

NIGHT
16 HÓ+

MOST CSAK:

1.390 Ft



CLIPPASAFE 24 DB-OS 
BIZTONSÁGI SZETT

CLIPPASAFE 
ÉJSZAKAI FÉNY

Tartalma: 1 db hosszú univerzális öntapadós zár, 2 db rövid 

MOST CSAK:

4.590 Ft

univerzális öntapadós zár, 
6 db szekrény- és fiókzár, 
1 db ajtóbecsapódás-gátló, 
8 db konnektordugó, 4 db 
sarokvédő, 1 db WC-zár, 1 db 
hűtőzár. Cikkszám: 90/1

MOST CSAK:

990 Ft

Öntapadós 
hőálló 
mikró- és 
sütőzár. 
1 db-os 
kiszerelés. 
Könnyen 
felhelyez-
hető. Cikk-
szám: 74

CAM SONNOLENTO ELEKTROMOS HINTA
- 0-9 kg testsúlyig használható
- 2 pozícióba állítható háttámla
- mosható, lélegző huzat és vidám szűkítőbetét
- állítható naptető 2 levehető játékkal
- 3 sebességű hintáztató
- automata időzítő kapcsoló
- 5 megnyugtató dallam, 3 természeti hang
- állítható hangerő és csúszásmentes lábak
- elemmel működik, de hálózati adapter 
  külön vásárolható
- díszdobozban kapható

CLIPPASAFE MIK-
RÓ- ÉS SÜTŐZÁR

MOST CSAK:

1.190 Ft

Kon-
nek-
torba 
helyez-
hető 
éjszakai 
fény. 
Cikk-
szám: 
78/2

KIKKABOO JÁTSZÓSZŐNYEG
Újszülött kortól javasolt játszószőnyeg. Kedves plüss fi-
gurákkal, levehető játékhíddal, valamint csörgővel. Kö-
rülbelül 109x83 cm méretű. Puha, komfortos anyagú.

MOST CSAK:

6.990 Ft

MOST CSAK:

27.990 Ft

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%



JÁTÉK20

AZ ŐSZI IDŐSZAKBAN A LEGJOBB, HOGY A VILÁG MEGTELIK 
SZÍNEKKEL ÉS ÉLETTEL. EZT SEMMI SEM TÜKRÖZI JOB-
BAN AZ OTTHONUNKBAN, MINT EGY SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ 
ŐSZI SÜTŐTÖK DEKORÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSE. 

MIRE LESZ SZÜKSÉGÜNK? 

- Közepes méretű kerek sütőtök
- Nedves oázis vagy tűzőhab tégla
- Virágok és levelek
- Kés
- Fólia
- Olló

HONNAN SZEREZZÜK BE? A gyerekek imádni fogják a leve-
lek, ágak begyűjtését a természetből, a virágokat pedig be-
szerezhetjük akár a piacról is. A tűzőtéglát kertészetekben 
vagy virágboltokban árulják pár száz forintért. 

ELKÉSZÍTÉS MÓDJA 

1. Vágjuk le a sütőtök tetejét, majd jól kaparjuk ki a belsejét. 
Ne dobjuk ki, inkább készítsünk belőle muffint vagy levest. 
2. Béleljük ki átlátszó fóliával a tök belsejét. 
3. Vágjuk a tök belsejébe illeszkedő formára a tűzőhab téglát, 
majd áztassuk be vízbe, amíg megszívja magát.
4. Az ágak, levelek és virágok szárát vágjuk ferdén, mert így 
jobban fel tudják szívni majd a vizet, és tovább megmaradnak.
5. Helyezzük a sütőtökbe a 
vizes téglát, és készítsük el 
a kompozíciót. Először kezd-
jünk a virágokkal, majd az-
tán jöjjenek az ágak és leve-
lek. A szárakat jól szúrkáljuk 
bele a tűzőhabba. És készen 
is vagyunk. 

PLUSZ EGY TIPP
Ha nem szeretnél a nö-
vényekkel bajlódni, akkor 
használhatsz művirágokat 
és egyéb dekorációs elemet. 
Ebben az esetben a tököt 
virágfölddel érdemes kitöl-
teni, és ebbe szúrni bele az 
elemeket. 

ŐSZI DEKORÁCIÓ
otthon, egyszerűen



TAF TOYS LAPTOY JÁTÉKCENTER

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

TAF TOYS MP3 STEREO ZENÉLŐ-FORGÓ 
A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és virágocs-
kák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött kortól. Bababiz-
tonsági tükör, mely babával egy szintben található. A készüléken 16 
különböző lágy, halk klasszikus zene választható, mely 8 zeneszerző 
műveiből lett összeválogatva.  A készülék egyben egy USB csatlakozó-
val ellátott MP3-as lejátszó is, melyre USB kábel segítségével (a kábel 
nem tartozék) feltöltheted a baba kedvenc dallamát is. 

A le- és feltehető, sztereó-hangfallal rendelkező babamagnóban be 
lehet állítani, hogy melyik zene szóljon, állítani lehet a hangerőt. A 
zene ki- és bekapcsolható. A zenélő forgó világít is, ami megnyugtatja 
a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a fény le és felkapcsol-
ható, mint egy éjjeli babalámpa. A 
termék 4 db AA elemmel működ-
tethető (nem tartozék). Cikkszám: 
11895

MOST CSAK:

19.990 Ft

A kicsi kezeknek is 
könnyen megfog-
ható, 8 féle játékot 
tartalmazó játék-
center, amit bárhová 
magunkkal vihetünk. 
6 hónapos kortól. 
Cikkszám: 12375

Használható kiságyban, a játékmatracon vagy bárhol.  A kiságy 
rácsára helyezve két magasságba állítható. 12 különböző játéklehe-

MOST CSAK:

8.490 Ft

TAF TOYS OBI OWL CHIME BELL 
MOBILE BAGLYOS BABAKOCSI 
JÁTÉK
Harangozó játék lógó csör-
gőkkel és rágókával. A nagy 
csíptető segítségével köny-
nyen csatlakoztatható baba-
kocsira, hordozóra, kiságyra. 
Újszülött kortól használha-
tó. Cikkszám: 12165

MOST CSAK:

3.990 Ft
TAF TOYS MINI MOON  
JÁTÉKCENTER

MOST CSAK:

3.990 Ft

tőséget tartalmaz. Könnyen 
felszerelhető és állítható. 2 
x AAA elem szükséges (nem 
tartozék). Cikkszám: 12265

NATTOU BUDDIEZZZ PLÜSS 
JÁTSZÓSZŐNYEG
Színes, plüss játszószőnyeg, plüss figurákkal, játékhíddal, ami fej-
leszti a baba látását, hallását, tapintását. Kényelmes, puha plüss 
anyag. Levehető figurákkal, amik önállóan is használhatóak. Köny-
nyen tisztítható. Tárolótáska a játszószőnyeg szállítására és tárolá-
sára. Kinyitva: 80 x 80 cm. 

MOST CSAK:

16.990 Ft



BABYONO NATURAL NURSING 
ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ
Háromfázisú program, amely 10 szívóteljesítményt tartalmaz: szívást indító, 
ingerlő masszázs; szívást indító, ingerlő masszázs és az anyatej leszívása; 
az anyatej leszívása. A mellszívó minden eleme, melyet a bőrrel vagy anya-
tejjel való érintkezésre szánnak, BPA-t nem tartalmazó anyagból készült. 
Újratölthető akkumulátorral rendelkezik, mely 100 perc töltés után 100 perc 
működést tesz lehetővé. A mellszívó időzítővel van ellátva, 45 perces folya-
matos működés után automatikusan kikapcsol. A szett tartalma: mellszívó 

BABAVÁRÓ22
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

és töltő, szilikon 
masszázs korong, 
Natural Nursing 
cumisüveg 180 ml 
és 0m + szilikon 
anatómiai cumi. 
Cikkszám: 300

BABYONO COMFORT  
ELDOBHATÓ 
MELLTARTÓBETÉT
Szivárgásmentes külső réteg két ragasz-
tócsíkkal. Szigetelő réteg, ami diszkréciót 
biztosít. Szuperabszorbens és lélegző bel-
ső réteg. 140 db-os kiszerelés. Egységár: 
16,35 Ft. Cikkszám: 296/140

ANGELSOUNDS 
ULTRAHANGOS MAGZATI 
SZÍVHANG HALLGATÓ

M
OS

T 
CS

AK
 1

2.
99

0 
Ft

A segítségével meghallgathatod a még meg nem 
született gyermeked szívhangját, csuklását és mo-
corgását. A készülék segítségével felveheted ezeket 
a hangokat, rögzítheted, megőrizheted vagy elküld-

MOST CSAK:

8.490 Ft
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BABYONO SZÜLÉS 
UTÁNI EGÉSZSÉGÜGYI 
BETÉT
Anatómiailag sima, selymes és lélegző 
betét. Egyenletesen elosztja a folyadékot, 
megakadályozva, hogy a betét ragadjon 
és a bőr irritálódjon. Ragasztószalagokkal 
rögzíthető. Szuperabszorbens réteggel. 
Egyszer használatos termék. 10 darabos, 
egységár: 89 Ft/db. Cikkszám: 512

MOST CSAK:

890 Ft

MOST  CSAK:

16.990 Ft

heted családtagjaid 
vagy ismerőseid szá-
mára e-mail-ben.

MOST CSAK:

2.290 Ft



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

ANGELSOUNDS
fetal doppler ultrahangos 

készülék

16 hetes 
kortól

klinikailag 
tesztelt

kábel a 
felvételhez

elemes 
működés

Magzati 
szívhang-
hallgató
okostelefonhoz

Hallgasd meg ANGELSOUNDS 
segítségével a pocakodban 
kisbabád szívhangját  
és csodálatos hangjait,  
csuklását, mocorgását.

Nem orvosi műszer, nem alkalmas a 
sids megelőzésére, használat előtt 
olvassa el a használati útmutatót.

...ha aggódsz, vagy ha 

csak hallani szeretnéd...

MOST CSAK:

12.990 Ft
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CAM KIT BAGNO FÜRDETŐÁLLVÁNY
ÖSSZECSUKHATÓ FÜRDETŐÁLLVÁNY KÁDDAL  
ÉS PRAKTIKUS ESZKÖZTARTÓ TÁLCÁVAL
- újszülött kortól 12 hónapos korig ajánlott
- kompakt méretűre csukható állvány
- maximum 15 kg-ig terhelhető

BABY BAGNO BABAKÁD
- hat hónapos korig az egyik oldalon fektetni, hat hónapos kor   
  felett a másik oldalon biztonságosan ültetni lehet a babát
- csúszásgátló betétekkel  
- szivacs- és szappantartó
- kivehető hajöblítő kancsóval
- leeresztődugóval, leeresztőcsővel
- stabil kialakítás, erős anyagok

MOST CSAK:

16.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

KÉSZÜLJ FEL A SZOPTATÁSRA
A szoptatás nagyon kiszárítja az anyukákat. Elég kelle-
metlen, amikor végre megtaláltuk a babának és a ma-
mának is kényelmes etetési helyzetet, és akkor jövünk rá, 
hogy mennyire szomjasak vagyunk. Még a szoptatás kez-
dete előtt rendezz be egy kényelmes sarkot folyadékkal, 
párnákkal és akár olvasnivalóval. Mivel egy etetés akár 
20-40 percig is tarthat, egy rövid szundizás is belefér. 

ALVÁS KÖZBEN VÁGD LE A KÖRMÉT
Aki egyszer már próbálta levágni egy baba kéz- és láb-
körmét, az tudja, hogy mennyire macerás folyamat. Ezért 
várjuk meg, amíg a kicsi elalszik, és csak utána kezdjünk 
neki a körömvágásnak.

NE LEGYEN TELJESEN CSEND ALVÁS KÖZBEN
A baba alvásideje biztosít a mamáknak némi időt a feladataik elvégzésére vagy akár egy kis énidőre. 
Azért, hogy ne ébredjen fel a kicsi a teendők hangjára, kapcsolj be fehér zajt vagy nyugtató dallamot 
játszó készüléket. Akár a Youtube-on is találhatsz ilyeneket, ha a „white noise for babies” vagy a 
„lullabies” szavakra rákeresel. 

FELEJTSD EL A VÉDŐHUZATOT A PELENKÁZÓRA
Bár a  védőnők előszeretettel kérik, hogy a baba kényelme érdekében tegyél védőhuzatot a 
pelenkázólapra, mi mégis azt javasoljuk, hogy nyugodtan vedd le. Nincs rosszabb annál, mint amikor 
naponta kell ezt a huzatot mosni a kellemetlen pelenkacserés balesetek miatt. Sokkal egyszerűbb 
dolgunk lesz, ha a pelenkázólapot kell megtisztítani enyhe szappanos vízzel és egy puha törlőronggyal.

HASZNOS ÚJSZÜLÖTT 
PRAKTIKÁK



BABYONO 
VÍZHŐMÉRŐ

MOST CSAK:

690 Ft

THERMOBABY STEP FELLÉPŐ
Mérete: 33 x 22,5 x 15 cm. Több színben kapható. Maximum 150 
kg teherbírással. 

CLIPPASAFE BABAÁPOLÁSI 
KÉSZLET

MOST CSAK:

4.690 Ft

MOST CSAK:

2.490 Ft

- nem merülnek el, így könnyű megtalálni a vízben, fejlesztő és vonzó a gyermekeknek
- a tapadókorongos tartóhálóban a csempére akasztva szárítható, tárolható
- egytől tízig számozott, különböző színű állatfigurák
- hozzátapad a fürdőkád oldalához

CLEVAMAMA 10 DARABOS FÜRDŐJÁTÉK TARTÓHÁLÓBAN

Tartalma: 
fésű, kefe, olló, 
körömvágó, 
körömreszelő, 
puha szilikon 
ujjrahúzható 
fogtisztító, fog-
kefe. Cikkszám: 
33

Az összecsukható kád két kihajtható lábbal és leeresztő funkci-
óval rendelkezik. Praktikusan kicsire összecsukható, nem foglal 
nagy helyet tárolás szempontjából. Elegáns forma, TPR anyag-
ból. Mérete kinyitva: 80x48x22 cm, összecsukva: 80x48x9 cm. 

ANINA ÖSSZECSUKHATÓ KÁD

- könnyen leolvasható
- higanymentes
- úszik a víz felszínén

MOST CSAK:

2.390 Ft

MOST CSAK:

9.990 Ft



GRACO EVO TRIO MULTIFUNKCIÓS BABAKOCSI

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
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MOST CSAK:

119.990 Ft

TARTOZÉKOK: esővédő, adapter, lábzsák, 
SnugRide bébihordozó, mózeskosár

KIKKABOO O’RIGHT GYEREKÜLÉS

Újszülött kortól 3 éves korig használható multifunkciós babakocsi. Tartozék bébihordozóval, 
ami az autóban nyújt biztonságot. Tartozék mózeskosár, ami 6 hónapos korig használható. 
- sportrész mindkét irányból feltehető a vázra 
- egy mozdulattal levehető ülőrész
- háttámlája 3 fokozatban dönthető
- kivételesen nagy bevásárlókosár
- ötpontos biztonsági övvel
- huzata levehető
- kompakt méretűre csukható

Pantone 16-4021 TPX (Allure)

Pantone 17-1744 TPX (Calypso Coral)

C-60%   M-40%   Y-5%   K-5%

C-0%   M-77%   Y-37%   K-0%MOST CSAK:

29.990 Ft

- 0-25 kg-ig használható
- 0-13 kg között menetiránynak háttal, 
  míg 9-25 kg közt menetiránnyal 
  megegyezően beköthető
- 4 pozícióba dönthető háttámla
- extra nagy és kényelmes ülés
- SPS oldalvédelemmel ellátva
- ötpontos biztonsági öv 
  kényelmes övpárnákkal
- egy kézzel állítható övvezető, 
  az öv magassága 3 pozícióba
  állítható 
- újszülött fejszűkítő betéttel
- kényelmes huzattal



Pebble Plus / Pebble Pro i-Size
(születéstől kb. 12 hónapos korig / 45-75 cm)

Kitűnő i-Size biztonság és extra kényelem jellemzi. 
A belső ölelőpárna optimálisra szűkíti a teret az 
újszülött számára és plusz védelem. Élvezd az extra 
rugalmasságot, ugyanis a hordozó az isofix-szes 
3wayFix talp mellett az autó 3-pontos biztonsági 
övével is rögzíthető az autóba.

Fedezd fel a 3wayFamily utazórendszert!
Részei a 3wayFix isofix bázistalp, Jade mózes, Pebble Plus / Pebble Pro i-Size és Pearl Pro i-Size 
gyerekülések. Élvezzétek az utazást, komplett mobilitás születéstől az óvodáskor közepéig!  

Jade
(születéstől kb. 6 hónapos korig / 40-70 cm)

A Jade mózeskosár egy gyerekülés biztonságát és egy 
mózeskosár fekvő pozíciójának kényelmét egyesíti. 
Könnyedén csúsztasd rá a mózest egy Maxi-Cosi 
babakocsira vagy a 3wayFix isofix talpra az autóban. 
Kifejezetten ideális hosszú autós utazásokra. A Jade a 
világ első i-Size szabványos mózeskosara! 

Pearl Pro i-Size
(6 hónapos kor felett, akár 
4 éves korig / 67-105 cm)

A hordozó leváltása után 
is hátra néző utazópozí-
ciót biztosít, minimum 15 
hónapos korig, de akár 
2-4 éves korig is. Korszerű 
i-Size biztonságot nyújt, 
és optimálisan könnyed 
kezelhetőséget a Easy-in 
szétnyitva maradó belső 
biztonsági öveknek köszön-
hetően.

Iso�x 
rendszer
3wayFix

0-4
év

ECE R129
i-Size szabvány



MOST CSAK:

7.490 Ft

A HASZNÁLT GYEREKÜLÉSEK 
KOCKÁZATOSAK

Érdemes tudni azt, hogy egy a mi 
szemünk számára láthatatlan törés 
(ami egy régebbi baleset során tör-
tént) is okozhatja, hogy pont a szá-
munkra létfontosságú pillanatban 
mond csődöt a biztonsági ülés. Ezért 
használt gyerekülést csak olyantól 
vásároljunk, akire az életünket is 
rábíznánk, és csak akkor, ha az ülés 
sohasem vett részt ütközésben.  

BIZTONSÁGI  
GYEREKÜLÉSEKRŐL

2.

1.

3.

4.

TÉNYEK A

Sajnos több országban is készült már elszomorító 
statisztika, ami azt mutatja, hogy a szülők egy ré-
sze azt gondolja, hogy rövid, pár kilométeres útra 
nem szükséges megfelelően bekötni a gyermeket 
az ülésbe. Pedig a balesetek többsége általában a 
lakóhely 40 kilométeres körzetében történik. Így 
fontos, hogy akár a boltig vagy az oviig is minden-
képpen bekössük a kicsiket az ülésbe.

Nagyon fontos tudnunk, hogy egy megfelelően bekö-
tött olcsóbb gyerekülés is nagyobb biztonságot nyújt, 
mint egy hibásan bekötött drágább verzió. A menet-
irány szerint bekötött ülések esetében a túl laza be-
kötés okozza a legtöbb problémát, míg a menetirány-
nak háttal bekötött típusoknál döntött pozícióban 
szokott előfordulni nem megfelelő rögzítés. 

A GYEREKÜLÉSEKNEK IS VAN 
„LEJÁRATI” DÁTUMA

Bár egy autós biztonsági ülés nem úgy 
romlik meg, mint egy étel vagy ital, bi-
zony ezeknek a termékeknek is van egy 
lejárati dátuma. Ennek oka, hogy az 
ülések nagyrésze műanyagból készül, 
ami az évek során bizony elöregszik és 
elkopik, így veszít pont a legfontosabb, 
a biztonsági funkcióiból. És sajnos az 
évek múlásával az alkatrészek sem 
olyan egyszerűen cserélhetőek, mert 
a gyártók is új modellekkel rukkolnak 
elő időről időre. Használt ülés válasz-
tásakor érdemes a lejárati idejét is fi-
gyelembe venni egy ülésnek. 

A MEGTÉVESZTŐEN 
RÖVID UTAK

A HELYES BEKÖTÉS  
MINDENNÉL FONTOSABB

Autós foglalkoztató me-
netiránynak háttal utazó 
babák számára. Spe-
ciális, nagy kontrasztú 
fekete-fehér lábfej-sti-
muláló párna, gördülő 
gyöngyökkel. Könnyen 
felszerelhető és állítható. 
Cikkszám: 12295

UTAZÁS28

TAF TOYS ÉSZAKI SARK
AUTÓS JÁTÉK



FILLIKID ISOFIX ÜLÉSMAGASÍTÓ

MOST CSAK:

21.990 Ft

MOST CSAK:

5.990 Ft

CLEVAMAMA AUTÓSÜLÉS BETÉT 
2 BIZTONSÁGI ÖV VÉDŐVEL

NANIA BELINE 
GYEREKÜLÉS
- 9-36 kg-ig használható  
- a fejtámasz magassága állítható
- huzata levehető és mosható 
- levehető háttámla 
- több színben kapható

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

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

Körbeveszi és védi a 
fejet, a vállat, a törzset 
és különleges kényel-
met biztosít a babának. 
ClevaFoam-ból készült, 
amely bizonyítottan 
csökkenti a lapos-fej 
szindrómát. 2 db biz-
tonsági öv védővel. 

MOST CSAK:

14.990 Ft

22-36 kg-ig használható Isofix csatlakozású ülésmagasító, ami 
az ISOfix karokkal és az autó 3 pontos biztonsági övével, vagy 
az ISOfix karokat visszahajtva csak az autó 3 pontos övével 
is használható. Széles, párnázott ülésmagasító oldalsó övve-
zetőkkel.

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft
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MOST CSAK:

26.990 Ft

MIÉRT NÉPSZERŰ A HORDOZÁS?  
MIÉRT HORDOZNAK EGYRE TÖBBEN? 

Elsősorban praktikussági okai vannak. Sza-
bad a két kezünk, miközben a számunkra leg-
fontosabb kincsünk velünk van. Szinte nincs 
akadály. Tömegközlekedési eszközzel utazni, 
lépcsőn járni, boltban vásárolni mind-mind 
akadálytalanul lehet a babával. Otthon köny-
nyedén megoldható a házimunka, miközben 
lágyan ringatjuk gyermekünket.

Minden testközelben töltött pillanat érték és 
építi a szülő gyermek kapcsolatot. Támogat-
ja a baba-mama összehangolódást, segíti a 
szoptatást és leegyszerűsíti a hétköznapokat 
akár több gyermekes családokban is.

HORDOZNI 

MIBEN PRAKTIKUS HORDOZNI?

praktikus!

- 9-25 kg-ig használható
- 6 pozícióban dönthető
- könnyen állítható, 
  csúszásmentes vállpántok
- tágas, kényelmes ülőfelület
- 5 pontos biztonsági öv
- magas minőségű, 
  levehető huzat

ETERNAL SHIELD ES01 
GYEREKÜLÉS

Fontos, hogy úgy válasszunk hordozóeszközt, hogy a 
baba és a szülők szempontjai egyaránt érvényesül-
jenek. A baba szempontjai, hogy kellően szorosan rá 
tudjuk igazítani az eszközt és fel tudja benne venni a 
baba a magzati, gömbölyű testhelyzetet. 

A szülők szempontjai elsősorban, hogy könnyen és jól 
tudják használni a kiválasztott eszközt. Az édesanyák 
számára fontos az anyag tapintása, a szín és a minta 
is. Az édesapák szeretik a praktikus, gyorsan és biz-
tonságosan használható eszközöket. A legölelősebb 
eszközök a szövött és a rugalmas kendők, karikás 
kendők. Hosszabb távokra vagy érzékeny gerincűek-
nek ajánlott az ugyancsak ölelős, de már derékpántos 
eszközök a Mei Tai típusú hordozók. A gyors és prakti-
kus megoldásra vágyóknak, a Csatos hordozók válnak 
be. Ha szimpatikus egy hordozó, vagyis el tudjuk kép-
zelni, hogy ezzel fogunk együtt élni, akkor tájékozód-
junk a tulajdonságairól a választásunk előtt, a baba és 
a saját szülői szempontjainkat is figyelembe véve.

Hordozzatok szabadon és könnyedén, úgy és ahogyan 
nektek megfelelő!

Kósa Kata
nandu-wrap.com



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

NANDU HIRDETÉS

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

w w w. n a n d u -w ra p. co m

DISNEY BEFIX GYEREKÜLÉS
- 15-36-ig használható
- állítható magasságú fejtámasz
- levehető háttámla és huzat
- használható ülésmagasítóként

MOST CSAK:

12.990 Ft

- 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

GRACO MIRAGE SOLO BABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.



BABAVÁRÁS ALATT
A nagy testvért érdemes már jó előre felkészíteni 
a baba érkezésére. Korának megfelelően keres-
sük a témába vágó meséket, rajzfilmeket. Ké-
szítsük fel, hogy melyik évszakban vagy milyen 
időben fog megérkezni a kicsi, mert az évszakok 
és a hőmérsékletváltozás sokkal kézzelfogha-
tóbbak egy gyermek számára, mint a hónapok. 

Ha a gyerkőcöt érdekli a baba érkezése, akkor 
meséljünk neki az ő születéséről és vonjuk be 
őt az előkészületekbe is, mint a babaszoba be-
rendezése vagy a névválasztás. Látogassuk meg 
a kisbabás ismerősöket, beszélgessünk vele a 
baba születésről (persze csak az életkorának 
megfelelően) és hallgassuk meg közösen a kicsi 
szívdobogását.

A SZÜLÉS ELŐTT
Ha nagyobb változást szeretnék a nagy testvér 
életében (pl. átrendezni a szobáját), akkor még 
szülés előtt pár héttel tegyük ezt meg, hogy eze-
ket a változásokat ne a kicsi érkezésével kösse 
össze. Vegyünk neki jó előre a baba nevében 
ajándékot, amit aztán a születése után átadha-
tunk neki.

SZÜLÉS UTÁN
Engedjük, hogy a nagy testvér még a kórházban 
meglátogassa a kicsit. A legjobb, ha a látogatás-

kor nincs más rokon a közelben, hogy egyedül, 
csak szűk családi körben élhesse meg ezt az 
élményt.

Otthon próbáljuk meg a lehető legjobban bevon-
ni a baba körüli teendőkbe, de mindenképpen 
iktassunk be olyan időszakokat a napba, amikor 
csak a nagyobb gyerekre tudunk figyelni, például 
addig, amíg a baba alszik. 

Nagyon sok gyermek szeretne az anyukájának 
segíteni az új élethelyzetben. Bár ez sokszor 
inkább lassítja a dolgok folyamatát, mint segíti, 
fontos, hogy engedjük, hogy ő is kivegye a részét 
mindenből. Segíthet a kocsi szórakoztatásában 
pelenkacsere közben, tolhatja a babakocsit, me-
sélhet neki vagy beszélhet hozzá,  bármit, ami a 
korának és az érdeklődésének megfelel.

Ha az elején nem mutat a kicsi iránt érdeklődést, 
akkor ne erőltessük, beletelhet egy kis időbe, 
amíg beleszokik az új helyzetbe. Ha szükséges, 
akkor próbáljunk vele beszélni az érzéseiről.

Igyekezzünk a nagyobb gyerkőc napi rutinját 
tartani. Bár szigorúnak tűnhet, ha elküldjük 
bölcsibe vagy oviba, amikor mi otthon vagyunk 
a picivel, a megszokott környezet most jobb lesz 
a lelkének, mint az otthoni első napok bizonyta-
lansága.

EGY ÚJSZÜLÖTT ÉRKEZÉSE 
NAGYON NAGY VÁLTOZÁST 
HOZ MINDEN CSALÁD ÉLETÉ-
BE. EZ MEGVISELHETI A NA-
GYOBB TESTVÉRT, FŐLEG, HA 
EDDIG EGYEDÜLI GYERMEK 

VOLT A CSALÁDBAN.

KÉSZÜLJÜNK FEL

ÉRKEZÉSÉRE

UTAZÁS32

A testvér



A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.

MAGZATVÉDŐ ÖV
Mivel a biztonsági övet alaphelyzetben a hasi területen 
át keresztben rögzítik, előfordulhat, hogy ütközés alkal-
mával a kismama rendkívül durva erőhatásnak teszi ki 
a magzatot. A BeSafe magzatvédő öv a medence irá-
nyába húzza le és a has alatt vezeti el az övet, ezáltal 
fokozottan védi a kismamát és születendő gyermekét 
és minimalizálja a kockázatot, és növeli a biztonságot 
utazás közben. 

MOST CSAK:

8.990 Ft
EGY ÖV - KÉT ÉLET

Fejvédő (EPS hab felhasználásával), aminek a magassága 
egy mozdulattal állítható. A vállövek követik a fejvédőt, 
és beállnak a 8 lehetséges magasságból a megfelelőbe. 
Oldalvédelem a fejnek és nyaknak egyaránt. Mágneses 
övrendszer, amely az ülés szélén tartja az öveket, így 
nagyon megkönnyíti a gyermek ki- vagy beszállását 
a gyerekülésbe. Elcsavarodás elleni támasztóláb, ami 
megvédi a gyermeket a hátulról érkező behatások ellen. 

- ötpontos biztonsági öv 
- központi övfeszítő 
- állítható magasságú vállövek 
- 5 pozícióba dönthető háttámla 
- levehető és mosható huzat

MOST EGYÜTT:

99.990 Ft

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

CSAK MOST 

BIZTONSÁGI SZETTEL

A BIZTONSÁGI SZETT TARTALMA: 
zsebes ülésvédő, árnyékoló, baba 
az autóban háromszög, övrögzítő 

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

Súlycsoport: 9-18 kg 
Irány: Menetirány szerint 
Szabvány: ECE R4404 
Bekötés: ISOfix karokkal  
vagy az autó 3 pontos övével



AJÁNLJUK

CAM COMPASS 
SPORTBABAKOCSI

Könnyű súlyú (csak 6,9 kg) és kompakt 
(csak 57 cm magas) babakocsi alumínium 
vázzal. A kupola meghosszabbítható egy 
rejtett szúnyoghálós résszel, így jobban 
nyáriasítható. Többpozíciós, újszülött kortól 
használható háttámla nyáriasítható oldalfa-
lakkal, ami ideális a nyári melegben. Egyke-
zes összecsukó rendszer, mely a tolókarról 
irányítható. Állítható magasságú lábtartó, 
a gyermek lábaira húzható szélvédő zsák, 
kapaszkodó biztosítják a baba kényelmét. 
Blokkolható első bolygókerekek, lágy első 
és hátsó felfüggesztés és központi fék hátul. 

KICSIRE ÖSSZECSUKHATÓ. 
ÖNMAGÁBAN MEGÁLL ÉS 
KÖNNYEDÉN HÚZHATÓ A 
HÚZÓKARRAL, MINT EGY 

GURULÓS BŐRÖND.

MOST CSAK:

54.990 Ft

Neked

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

MOST CSAK:

5.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2019. szeptember 1-től október 31-ig érvényesek.
UTAZÁS34



A huzatok levehetőek, 
30°C-on moshatóak.

Elöl bolygókereke van 
és hátsó kerekei 
könnyen levehetőek.

Lapra csukható stra-
pabíró alumínium váz, 
ami kompakt méretűre 
csukható.

Autóban biztonsági ülésként 
használható babahordozó 
oldalvédelemmel és 
fejszűkítő háttámasszal.

TARTOZÉKOK: NAPTETŐ, ESŐVÉDŐ, BEVÁSÁRLÓKOSÁR 
ÉS PELENKÁZÓTÁSKA ÚTI PELENKÁZÓLAPPAL.

4 pozícióba dönthető 
sportrész levehető 
kapaszkodóval és 
megfordítható tágas 
ülőrésszel.

MOST CSAK:

149.990 Ft

Tágas, emelhető háttám-
lájú és hintáztató fülekkel 
rendelkező mózeskosár, ami 
könnyen rögzíthető a vázon, 
és a külön megvásárolható 
hevederekkel rögzítve az 
autóban is használható míg a 
baba eléri a 10 kg-os súlyt.

TASKI SPORT TÖBBFUNKCIÓS BABAKOCSI




