Babás árak a Mamák és a Papák legnagyobb örömére!
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Lakásválasztás
kisgyermekkel

Egy év anyaság
tapasztalatai

Péter Szabó Szilvi
ajánlata

Amikor a biztonságról beszélgetünk, a mamám és a papám mindig mindent
tudni akarnak, és mindig van újabb kérdésük. Szerencsére a CAM felkészült, és mindig megad minden információt és választ, bármire is vagyunk
kíváncsiak. Ha Neked is kérdésed van a CAM
termékekkel kapcsolatban, bátran keresd üzletünket!

VÁLASZD A LEGBIZTONSÁGOSABB UTAT
CAM Regolo Isofix gyereküléssel!
Menetirány szerint beköthető: 1-es súlycsoportban: az univerzális Isofix rendszer használatával, hátsó csatlakozókkal ( a
kihúzásukhoz az ülés elején lévő gombokat kell benyomni) és
a top tether-rel (2 m hosszú), ami az autó ülésének háttámlájánál vezethető el, így megakadályozza az ülés elfordulását,
2-es és 3-as súlycsoportban: az autó 3 pontos biztonsági
övével. Levehető és 30°C-on mosható huzat.

MAGAZIN ÁR:

64.990 Ft

- 9- 36 kg-ig használható
- “anti shock”oldalvédelem
a fej számára
- puha fejszűkítő-betét
- állítható magasságú
fejtámla oldalvédelemmel

- 5 pontos biztonsági öv
párnázott hevederekkel
- 5 pozícióba állítható háttámla
- egyszerű mechanizmus segít
állítani az övek magasságát
- központi övfeszítő.

RÖVID ÍZELÍTŐ
AKTUÁLIS
MAGAZINUNKBÓL:

6. AMIT AZ ANYASÁG
MEGTANÍTOTT NEKÜNK

16. PÉTER SZABÓ SZILVI
KEDVENCEI UTAZÁSHOZ

22. LAKÁSVÁLASZTÁS
GYEREKKEL

26. TAVASZI BIZTONSÁGI
ELLENŐRZÉS

30. FIGYELJ MAGADRA
HORDOZÁS KÖZBEN

KEDVES OLVASÓ!
Még bőven tél van, amikor ezt a magazint készítjük a
számodra. Meg kell mondanunk, hogy nagyon várjuk a
tavaszt. A színeit, az illatait, a hangulatát. Ilyenkor egy kicsit
megváltozik a világ, és ezzel mi magunk is.
Ezt a számunkat mi is igyekszünk színesre és változatosra
készíteni, hogy igazán örömödet lelhesd benne. Lesz benne
szó az új lakás vagy albérletkeresés nehézségeiről, az első
év anyaságának tapasztalatáról és persze tele lesznek az
oldalak igazán minőségi és különleges termékekkel, amiket
mi magunk jó szívvel ajánlunk a számodra. Gondoltunk
a húsvétra is, és rengeteg strapabíró, mégis szórakoztató
játékot válogattunk össze.
Boltunkban és magazinunkban is törekszünk arra, hogy
minél több márkát és terméket meg tudjunk mutatni a
Neked.
Ezért is érdemes ellátogatnod személyesen is az üzletünkbe,
mert ott nem csak szuper ajánlatokkal, de szakértő és ami
még fontosabb, mosolygós eladókkal is találkozhatsz, akik
segítenek Neked minden kérdésben. Mert tudod:
„A mosoly egy görbe vonal, amely egyenesbe hozhat
mindent.” Phyllis Diller

SZERETETTEL VÁRUNK ÜZLETÜNKBEN!

Megérkezett

a Taf Toys

egyedi, a nemzetközi
piacon is egyedülálló
zenélő forgója.

TAF TOYS ZENÉLŐ-FORGÓ
MP3 STEREO BAGOLY95
ÚJSZÜLÖTT KORTÓL 2-3 ÉVES KORIG IS A PICI
KEDVENCE LESZ. MULTIFUNKCIÓS JÁTÉK, MELYNÉL A TERVEZŐK ARRA IS GONDOLTAK, HOGY A
BABA FEJLŐDÉSI SZAKASZAIBAN IS FEJLESSZE A
KICSI KÉPESSÉGEIT.
A puha forgó, színes, plüss játékai: bagoly, fa, hőlégballon és
virágocskák, amelyek felkeltik a baba figyelmét már újszülött
kortól.
Bababiztonsági 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 csatlakozóval 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 színes fényekkel, mely megnyugtatja
a babát, amikor éjjel felriad. Természetesen a színes fény le
és felkapcsolható, mint egy éjjeli babalámpa.
A termék 4 db AA elemmel
működtethető (nem tartozék).
Cikkszám: 11895
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JÁTÉK

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

TAF TOYS JÁTSZÓSZŐNYEG JÁTÉKHÍDDAL
DZSUNGEL CIMBORÁK
- kényelmesen párnázott szőnyeg
- levehető játékhíddal
- fejlesztő játékokkal
- levehető babatükörrel
- a játékhídon lévő játékok
és a különböző anyagok
fejlesztik a baba érzékeit és
finommotorikus mozgását
- 100x76 cm
- cikkszám: 11825

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

TAF TOYS REZGŐ
CSÖRGŐ FIGURA
- csörgő, puha rezgőjáték
- mozgás és hang rezgéskor
- a sok kiálló rész mind egy-egy
lehetőség a játék megfogására
és a rágcsálására
- könnyen csatolható
műanyag gyűrű
- méret: 18 cm

TÍPUSOK:

TAF TOYS PLÜSS
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
JÁTÉKKOCKA
- méret: 33 cm
- a rajta található játékok és
anyagok lekötik a baba figyelmét
- babakocsiban, kiságyban
vagy hordozón használható
- műanyag gyűrűjével
könnyen felhelyezhető
- cikkszám: 12185

- Ronnie a nyúl (cikkszám: 11845)
- Obi a bagoly (cikkszám: 11855)
- Marco a majom (cikkszám: 11865)

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Amit 1 év

ANYASÁG

megtanított nekünk
Amikor a baba 1 éves lesz, mi anyukák, nagyon sok
mindent átgondolunk. Újranézzük az eddig készített
fotókat, csodálkozunk, hogy mekkorát is nőtt a mi
szemünk fénye és egy olyan bulira készülünk hatalmas erőkkel, amire valószínűleg mindenki emlékezni
fog, kivéve az ünnepeltet. És végül elgondolkozunk
azon, hogy mennyi mindenen is mentünk keresztül,
és hová jutottunk az elmúlt egy évben.
Megkérdeztük a körülöttünk lévő anyukákat, hogy
mik a legfontosabb tanulságai a baba első egy évének. Jöjjenek a legfontosabb következtetéseink!

Az anyaság életünk legnagyobb kihívása, legnehezebb feladata, mégis imádjuk minden pillanatát.
Na jó, majdnem mindet.

Rendben van, ha nincsenek rendben a dolgok.
Nem szégyen segítséget kérni, mert egyikünk sem
Wonder Woman, akinek minden megy elsőre tökéletesen.

Pihenni muszáj. A baba miatt, a család miatt, de
legfőképpen magunk miatt.

Bízzunk az ösztönünkben. Mi tudjuk, hogy mi a
legjobb a mi gyerekünknek. Még akkor is, ha mindenki mást tanácsol.
A házimunka megvár. Hihetetlen gyorsan telt el ez
az 1 év is, nem akarunk lemaradni a legfontosabb a
pillanatokról például a vasalás kedvéért.
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OTTHON

Semmi sem lehetetlen!
Terv nélkül nem megy. De fontos, hogy a tervhez
sem szabad könyörtelenül ragaszkodni.
Sokkal kevesebb alvással is képesek vagyunk létezni, mint gondoltuk.

Felesleges magunkat más anyukákhoz hasonlítani.
Ettől függetlenül azért még mindig képesek vagyunk ezt megtenni.
Élvezzük ki minden pillanatát. Hisz sosem tudhatjuk, hogy melyik lesz az utolsó. Az utolsó szoptatás,
az utolsó alkalom, amikor mi tartjuk neki a cumisüveget. Az utolsó alkalom, amikor a kiságyban alszik.
Vagy az utolsó alkalom, mielőtt elkezd kúszni-mászni.
Mindig érdemes feltölteni és készenlétben tartani a
pelenkázótáskát, mert sosem lehet tudni, hogy mikor
lesz rá szükség, hogy azonnal induljunk valahová.
Hihetetlenül sok mindenre képesek vagyunk egy
kézzel, miközben a másikban a babát tartjuk. Főzés,
takarítás vagy akár az állva alvás is.

A kávé a legjobb barátunk.
Mindenkinek van véleménye, de csak a sajátunk számít igazán. Mert a mi gyerekünk a saját idejében és
tempójában fejlődik. És ez így van jól.
Erősebbek vagyunk és sokkal jobb problémamegoldók, mint gondoltuk. De egy pohár bor sosem jön
rosszul, ha már minden kötél elszakadt.
Semmi sem olyan, mint a reklámokban és a könyvekben. Legalábbis nálunk biztosan nem.
És a legfontosabb tanulsága az elmúlt 1 évnek, hogy
a babánk születéséig valójában fogalmunk sem volt
arról, hogy mit is jelent az igazi szeretet! Amit iránta érzünk.

FILLIKID BÉBITORNÁZÓ
- levehető csörgő játékokkal
- fogantyúval ellátott
- ajánlott újszülött kortól
- méret: 60x53x56 cm
- cikkszám: 666-8

MAGAZIN ÁR:

6.490 Ft

ZOPA ZOOGO TRICIKLI TOLÓKARRAL
- beállítható magasságú szülőkormány
- apróságtartó zseb
- levehető napellenző
- lehajtható lábtartók
- kárpitozott ülés
- biztonsági öv és oldalsó karfa
- kormányra szerelhető kosár
- nagy játéktartó kosár

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

19.990 Ft
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JÁTÉK

TÁMLÁS DUDÁLÓS HINTA
- magas háttámlával
- fix kerettel
- erős kötéllel és dudával
- több színben
- mérete: 36x40x31 cm

MAGAZIN ÁR:

2.490 Ft

FILLIKID ZSIRÁFOS
JÁTSZÓSZŐNYEG

NATTOU LAPIDOU
SZUNDIKENDŐ

- két játékhíddal
- 4 darab levehető játékkal
- 90 cm-es átmérő

- nyúl figura
- puha, plüss anyagból

MAGAZIN ÁR:

2.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

6.990 Ft

FILLIKID BÉBIKOMP
- 6 hónapos kortól
- állítható magasságú ülőke
- biztonsági rendszere
megakadályozza a lépcsőről
történő leesést
- szórakoztató
játékmodul
- 12 kg-ig terhelhető

MAGAZIN ÁR:

12.990 Ft

NATTOU
OCTOPUS PLÜSS
JÁTÉK

- polip figura
- puha, plüss anyagból
- újszülött kortól
- 23 cm

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

3.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ, JAPÁN
FEJLESZTÉSŰ, TARTÓS
ÉLETTARTAMÚ MELLSZÍVÓK!

VÁRANDÓSOKNAK

AJÁNLJUK

MELLSZÍVÓK ÁLLÍTHATÓ 2
FÁZISÚ JAPÁN TECHNOLÓGIÁVAL:
- Stimuláló fázis: gyors, kis szívóerő beindítja
a tejleadó reflexet.
- Fejő fázis: lassabb, nagyobb szívóerő a
maximális tejleadásért.

A CUMISÜVEG ETETŐCUMIJÁNAK
EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGAI:
- Rendkívül puha, nyúlékony szilikon, segít
fenntartani a bevált szopási módot.
- Csak a baba szívására ürül, ezért fogorvosok
is ajánlják.

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT
KORASZÜLÖTT, KIS SÚLYÚ, IKER,
GYENGE SZOPÁSI KÉSZSÉGŰ,
BETEG BABÁK ESETÉN!

LANSINOH 2 AZ 1-BEN
ELEKTROMOS DUPLA
MELLSZÍVÓ
TÖBB TEJ KEVESEBB, MINT FELE
IDŐ ALATT

LANSINOH 2 FÁZISÚ PROFESSZIONÁLIS ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ

6 szíváserősség mindkét fázisban. Különleges puha szilikon
szívófeje hatékony szívást biztosít a mellbimbó kíméletével, ezért
érzékeny mellbimbójú édesanyáknak különösen ajánlott.

MAGAZIN ÁR:

35.990 Ft

Egyes mellszívóként is használható. 8 szíváserősség mindkét fázisban. 3 különböző szívásritmus közüli választással maximalizálható a
lefejt anyatej. 2 db
standard és 2 db
extra nagy méretű MAGAZIN ÁR:
szívófejből választhat, hogy hatékonyabb
tejürülést
érjen el.

45.990 Ft

A MELLSZÍVÓKHOZ FOLYAMATOS ALKATRÉSZELLÁTÁS BIZTOSÍTOTT!
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ETETÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

BADABULLE ELEKTROMOS
STERILIZÁLÓ

BABYONO KICSI FROTTÍR
ELŐKE VÍZÁLLÓ RÉTEGGEL

9 percet igényel 5 cumisüveg
sterilizálásához! Nagy kapacitással rendelkezik, 4 széles
szájú cumisüveg sterilizálása alkalmas. Automatikusan kikapcsol.
Cikkszám: B003002

- 3 hónapos kortól
- 100% pamut frottír anyag
- vízálló réteg védi a ruhát
a szennyeződéstől
- tépőzáras rögzítés
- cikkszám: 873

MAGAZIN ÁR:

590 Ft

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

BABYONO SZOPTATÓS MELLTARTÓ TÖBB SZÍNBEN
Elegáns, mégis kényelmes szoptatós melltartó. Speciális technológiával készül Skin Protect szálakból. A pozitív ezüst ion tartalma
(AG+) segít az allergia kialakulásának elkerülésébe,
ugyanakkor magas szintű légáteresztést, hatékony nedvességelvezetést és természetes
testhőmérsékletet biztosít.

- nincs bőrirritációt okozó varrás
vagy merevítés benne
- az egy kézzel kioldható kapocs
megkönnyíti a használatot
- méretek: B-70/75-től F-80/85-ig

MAGAZIN ÁR:

4.990 Ft
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ETETÉS

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Nézzétek csak,
ivás közben is
pihenhetek!

I-

MAM ANTI-COLIC CUMISÜVEG

80%-kal* kevesebb
hasfájás a babáknál

T
lás A N I C
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á
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sú
Las innov ek n.
az lepn etőe
sze szönh
kö

A MAM Anti-Colic cumisüveg babák és szülők számára nyújtott előnyeit tanulmányok is bizonyítják.
Az üveg alján található innovatív szelep megakadályozza, hogy a baba levegőt nyeljen. A lassú
folyadékáramlásnak köszönhetően a kólikás hasfájás csökken, ezt az édesanyák 80%-a megerősítette.
Az egyedülálló MAM selyemszívóka® selymesen puha szilikon felületű, rendkívül kellemes érzést nyújt
a csecsemőnek, és segíti az átállást a szoptatásról az üvegből való ivásra. A babák 94%-a** elfogadja a
MAM selyemszívókát.
Önsterilizáló funkcióval rendelkezik, amely különösen utazáskor praktikus. Ha többet szeretne megtudni
a MAM Anti-Colic cumisüvegekről és a hozzá kapcsolódó kutatásokról, látogassa meg honlapunkat!
* helyi tanulmány, Ausztria 2011, 73 hasfájós babán tesztelték/piackutatás, Egyesült-Államok, 35 hasfájós babán tesztelve
** Piackutatás 2009-2014, 1349 babán tesztelve
MAM Anti-Colic: többféle színben és méretben a MAM Silk Teat-tel és önsterilizáló funkcióval

94%**

Elfogadja

Anti-Colic

Silk
Teat

MAM Szívóka

®

Az önsterilizálás
3 egyszerű lépésben:

1. Töltsön bele
20 ml vizet

2. Rakja össze
a cumisüveget

Önsterilizáló
funkció

3. Melegítse mikrohull.
sütőben 3 percig

TUDOMÁNYOSAN BIZONYÍTOTT

Csapatmunka a maximális biztonságért:
Csak egészségügyi szakértőink
jóváhagyása után állnak rendelkezésre
termékeink a babák számára.

Az összes MAM termék
BPA-mentes anyagból készül.

BADABULLE TÁNYÉR
CSÚSZÁSGÁTLÓS
- mosogatógépben mosható
- mikrohullámú sütőben használható
- BPA mentes
- átmérő 19,50 cm
Cikkszám:
B005205 - kék
B005206 - koral

MOMERT DIGITÁLIS MÉRLEG
- kapacitás: 20 kg
- osztás: 10 g
- precíziós mérési rendszer
- súlykülönbség kijelzése funkció
- LCD kijelző
- mértékegységek: Kg/Lb/St
- súlyrögzítés és tára funkció
- automatikus kikapcsolás
- túlterhelés kijelzése, alacsony energiaszint kijelzése
- cikkszám: 6400

MAGAZIN ÁR:

13.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft

MOMERT CUMISÜVEG STERILIZÁLÓ BADABULLE EASY
CUMISÜVEG-MELEGÍTŐ
- mosogatógépben is tisztítható cumisüvegtartó kerettel
- mikro-komputer által vezérelt termék
- 8-10 perc alatt sterilizálja a cumisüvegeket
- egyszerre 6 cumisüveget
is képes sterilizálni
- könnyen tisztítható
- teljesítmény: 400 W
Megelőzi az ismételt
szennyeződést: a gőz
sterilizáló egy speciálisan erre a célra tervezett
szűrőedénnyel
rendelkezik, amely összegyűjti
a gőzből ismét cseppfolyóssá vált piszkos vizet.
Cikkszám: 1700

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft
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VÁSÁR

Okos adagoló mérőpohár a
megfelelő mennyiségű víz
egyszerű kiméréséhez. A
legtöbb cumisüveghez használható, és a bébiételes üvegek is beleférnek.
Cikkszám: B002104

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

ZOOTER FUTÓBICIKLI

EASY-WAY FUTÓBICIKLI

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

A Zooter futóbicikli 18 és 24 hónapos kor közt
használható. A fémváznak köszönhetően
rendkívül szilárd, a gyermek kényelmét
párnázott ülés, a csendes haladást pedig a
kerekek ,,silent wheels“ technológiája garantálja.
Az állati motívumokat tartalmazó dizájn Önt
és gyermekeit egyaránt le fogja nyűgözni.
20 kg-ig terhelhető. Három különböző
változatban kapható.

Az új Easy-Way futóbicikli kiváló szórakozást
jelent minden 18 hónapnál idősebb
kisgyermek számára. Sportos formaterv,
robusztus szerkezeti kialakítás merev
vázzal. Természetes tartozékot jelentenek a
csendes és zajtalan haladást elősegítő „silent
wheels“ technológiával rendelkező kerekek.
20 kg-ig terhelhető. Három különböző színű
kivitelben.

11.990 Ft

13.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

PÉTER SZABÓ

SZILVI

kedvencei
Rengeteget csavargunk, kirándulunk a picivel, így elengedhetetlen
volt egy megbízható autós melegítő. Szeretem benne, hogy nagyon
gyorsan megfelelő hőfokú lesz benne minden és már ehetünk is.
A Cam Smarty etetőszéke nagyon praktikus, könnyű és szuper jól
használható. Mi utazáskor vesszük a legnagyobb hasznát, mivel
összecsukható.
A nyálkendők elengedhetetlen tartozékai a fogzás első időszakának.
Ezt a típust azért szerettem nagyon, mert hatalmas a nedvszívó
képessége, és mivel rengeteg színben elérhető, minden öltözékhez
tudtuk használni.
A Taf Toys babakönyvet nagyon sokáig használtuk. Emma születésétől a babakocsi mózeskosarában volt. Először a fekete-fehér
oldala volt érdekes, később, mikor már a színeket is felfedezte,
megfordítva használtuk. Általában úgy aludt el, hogy nézegette a
kis figurákat és kis csörgő zörgő részeket. Sokat meséltem neki
róluk, így szenderült álomba.
Imádom. A Nattou tükröt a mai napig használjuk. Nagyon cuki, ami
nekem nem elhanyagolható szempont, és bár háttal van bekötve
Emma, ennek segítségével mégis látom őt vezetés közben. Most
már ő is imádja nézegetni magát benne. A kis huncut grimaszolgat
útközben és nagyokat kacag rajta.
A másik nagy kedvenc a Nattou nyuszis szundikendő. Éjszaka jó
hozzábújni, mert pihe-puha az anyaga. Emma azt is szerette benne,
hogy a cumiját is rá lehetett kötni és nagyon könnyen bele tudott
kapaszkodni.
Végül jöjjön egy nem annyira cuki, de igazán praktikus és hasznos
dolog a Babyono szúnyogháló esetében. Könnyen feltehető, és segítségével én is nyugodtan alszom, hogy tudom, nem fogja semmi
összecsipkedni a kislányomat.
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UTAZÁSHOZ
7.

5.

1.

6.
2.
3.

4.

1- BabyOno autós cumisüveg-melegítő 4990 Ft 2- CAM etetőszék huzattal Smarty Pop
C227-es szín 15.990 Ft 3- Xkko bambusz nyálkendő patentos - magenta BMBBND005
1.790 Ft 4- Taf Toys puha bébikönyv Pram book 10635 3.990 Ft 5- Nattou plüss babafigyelő tükör Max , Noa and Tom - Max kutya 8.290 Ft 6- Nattou plüss szundikendő
Lapidou - Nyúl rózsaszín 3.790 Ft 7- BabyOno univerzális szúnyogháló utazóágyra és
kiságyra 084 2.690 Ft
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

CLEVAMAMA BABATÖRÖLKÖZŐ
- a mama mindkét kezét szabadon hagyja,
hogy a babát biztonságosan kiemelhesse a
kádból
- 100% pamut, jó nedvszívó és kíméletes a
baba érzékeny bőréhez
- színek: fehér, kék, kék
mintás, rózsaszín,
rózsaszín mintás,
krém és krém mintás
- méret: 104x98 cm

MAGAZIN ÁR:

5.990 Ft

DOREX BILIS TRÓNSZÉK
Bili és szék egyben, lehajtható fedéllel, magas háttámlával és kényelmes karfával. Cikkszám: 5065

SMART SUN FÜRDŐLEPEDŐ
VÉKONY FROTTIER 80X80CM
Jó nedvszívó képességű, egyfalas frottierból készült kapucnis fürdőlepedő. Több
színben és mintával. Mérete:
80x80 cm. Anyaga: 80% pamut 20% poliészter.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

AQUELLA FASHION BABY
BIZTONSÁGI FÜLTISZTÍTÓ
Fül, szem és orr tisztítására alkalmas. 60
darabos kiszerelés.
Egységár: 3,31 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:
18
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990 Ft

MAGAZIN ÁR:

199 Ft

BABYONO CSÚSZÁSGÁTLÓ
KÁDBA 55X35CM
Fürdőkádban és zuhanyzóban is egyaránt használható. Tapadó korongok segítségével stabilan
a helyén marad. Mérete: 55x35 cm. Könnyen
tisztítható. Cikkszám: 1345

MAGAZIN ÁR:

1.990 Ft

EARTH FRIENDLY BABY
HIDRATÁLÓ SHEA
MASSZÁZSOLAJ 125 ML
Shea olaj és A, E, F vitamin tartalma miatt
hidratálja, bársonyosan puhává és rugalmassá
teszi a baba érzékeny bőrét. Kizárólag organikus és természetes összetevőket tartalmaz.
Várandós anyukáknak terhességi csíkok megelőzésére is hatásos lehet.

THERMOBABY KIDDYLOO
LÉPCSŐS WC-SZŰKÍTŐ

Az anatómiailag formált WC ükőke magas háttámlájával, lépcsősen és önmagában is használható.
- 18 hónapos kortól ajánlott
- csúszásmentes lábak
- kényelmes kartámasz
- összehajtható és könnyen tárolható
- 2 magassági szintre állítható lépcső
- anyaga: polipropilén

- ECOCERT által minősített
- bőrgyógyászatilag engedélyezett
- mentes minden káros anyagtól
- nem tartalmaz mesterséges
illat- és színezőanyagot
- nem tesztelték állatokon
- egységár: 12.720 Ft/liter

MAGAZIN ÁR:

MAGAZIN ÁR:

1.590 Ft

6.490 Ft

DIGITÁLIS FÜLHŐMÉRŐ

BABYONO ELDOBHATÓ BUGYI

- digitális LCD kijelzővel
- mérési pontosság: +/- 0.2oC
- könnyen használható
- egy gombos működés
- cikkszám: 01-0400

- szülés után praktikus és
higiénikus viselet
- M, L és XL méretben
- 5 db/csomag
- egységár: 158 Ft/darab
- cikkszám: 500

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

790 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

INDOWOODS
LOLA AJTÓRÁCS
- egy kézzel is nyitható
- könnyű zárhatóság
- elérhető bővítmények:
8,5 cm és 17 cm
- változtatható nyitási irány
- mindkét irányból nyitásgátlóval
ellátva

ANGELCARE AC-403 LÉGZÉSFIGYELŐ
ÉS BÉBIŐR KÁBELRÖGZÍTŐVEL
ÉS PELENKATÁROLÓVAL
- matrac alatti érzékelés 2 szenzorpaddal
- tiszta hangátvitel
- hordozható, tölthető akkumulátoros
szülői egység
- hőmérséklet kijelzés és ellenőrzés
- hatótávolság funkció
- hangerő szabályozás és rezgő riasztás
- elemes vagy hálózati működés
- színes digitális kijelző

MOST EGYÜTT:

44.990 Ft

+

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft
FILLIKID JÁRÁSSEGÍTŐ FEJLESZTŐ
JÁTÉKOKKAL
TOLDÓ 8,5 CM:

2.490 Ft

TOLDÓ 17 CM:

3.490 Ft

20

OTTHON

A játék segít a babának a felállásban,
és az első lépések biztonságos megtételében. A számos elbűvölő játéknak,
fényhatásnak és hangeffektusoknak köszönhetően hatásosan fejleszti fantáziáját és koordinációs készségét. Ajánlott
9 hónapos kortól. Cikkszám: 666-16

MAGAZIN ÁR:

7.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

CLIPPASAFE
ÖNTAPADÓS ZÁR

BELPLA BABY SWEET
TAKARÓ 80X110 CM

Multifunkciós állítható öntapadós zár.
Cikkszám: 84/2

Kiváló minőségű spanyol pléd 80x110 cm-es méretben. Antiallergén, kényelmes, puha tapintású, kiváló
anyagból készült takaró, rózsa, bézs, szürke és zöld
színekben. MADE IN SPAIN

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

CLIPPASAFE
MIKRÓ- ÉS SÜTŐZÁR
Öntapadós hőálló mikró- és sütőzár.
Könnyen felhelyezhető. Cikkszám: 74

MAGAZIN ÁR:

990 Ft

CLIPPASAFE
ÉJSZAKAI FÉNY

Konnektorba helyezhető éjszakai fény.
Cikkszám: 78/2

MAGAZIN ÁR:

1.190 Ft

MAGAZIN ÁR:

3.990 Ft

LAKÁSVÁLASZTÁS

gyerekkel

NAGYOBB LAKÁSBAN GONDOLKODTOK A
BABA SZÜLETÉSE UTÁN? EGY GYERKŐC
ÉRKEZÉSÉVEL RENGETEG OLYAN SZEMPONTOT ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNI A
LAKÁSOK MEGVÁSÁRLÁSAKOR VAGY BÉRLÉSEKOR, AMIKRE EDDIG NEM KELLETT
GONDOLNUNK. EBBEN AZ ESETBEN NEM
CSAK AZ ANYAGIAK FONTOSAK. PERSZE NEM VITATJUK, HOGY EZ AZ EGYIK
LEGDÖNTŐBB KÉRDÉS, DE JÖJJÖN MÉG
NÉHÁNY ÖTLET, AMIT ÉRDEMES FIGYELEMBE VENNI.
HAGYJUNK ELÉG IDŐT A DÖNTÉSRE!

Nem biztos, hogy azonnal a megfelelő lakást találjuk
meg. Kisgyermekkel már nem szabad beleugrani egy
új lakás vásárlásába vagy bérlésébe anélkül, hogy jól
átgondolnánk a szempontokat. Lehetséges, hogy az
általunk megnézett 3. emeleti lakás tökéletesen van
berendezve, de ha nincs benne lift, azonnal el is felejthetjük, hisz teljesen lehetetlen, hogy fel- és lecipeljük a kicsit naponta többször is a babakocsiban.
VIZSGÁLJUK MEG A KÖRNYÉKET!

Sokan beleesnek abba a hibába, hogy a baba érkezése után vásárolt vagy kinézett lakás esetében
nem veszik figyelembe a későbbi óvoda vagy iskola
helyét, mondván, hogy úgyis eladják addig a lakást.
Tapasztalatunk szerint a gyerkőc 6 éves koráig általában egyszer költözik az átlag, így jobb már az
elején olyan környéket keresni, ami nem esik mes�sze a közlekedési utaktól, elérhető autó nélkül is
kényelmesen és van a közelben óvoda vagy iskola.
KIEMELTEN NÉZZÜK MEG AZ ELRENDEZÉST

Írjuk vagy rajzoljuk le az ideális elrendezését az ál22
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talunk vágyott lakásnak. Vagy ha ez nehezen megy,
írjuk le, hogyan is nézne ki egy általunk tökéletesnek tartott nap otthon a babával. Miközben főzünk
hol lesz a baba, hol legyen a babaszoba a nappalihoz
képest? stb. Nem ideális például, ha a hálószoba lent
van, míg a gyerek szobája az emeleten, hisz az első
években elég sokszor kell átmenni a babához. Jó ha
van egy játékra alkalmas felület a konyha közelében,
ahová leteheted a kicsit addig, amíg főzöl. De fontos
azt is figyelembe venni, hogy mindent bababiztossá
tudjunk tenni a lakásban, hisz nem szeretnénk, ha a
kicsi veszélyeztetné magát.
ALAPOSAN NÉZESSÜK
ÁT SZAKÉRTŐKKEL

A lakásokban rengeteg olyan rejtett hibalehetőség
van, amire mi laikusok nem is gondolunk, amikor
megnézzük az épületet. Mi csak azt látjuk, hogy tetszik az elrendezése vagy hogy milyen otthonosan
tudnánk berendezni. Ezért fontos, hogy akár bérlés vagy vásárlás előtt nézessük át szakértőkkel az
ingatlant. Kiemelten figyeljünk a szigetelés és szellőzés kérdésére, a tető és az elektromos rendszer
állapotára. Ha találunk valamit, akkor az alapján
alkudjuk ki a végleges árat a tulajdonossal.

Tökéletes újszülötteknek húsvétra!
Az Adèle és Valentine kollekciót kifinomultságának köszönhetően nem csak
a kicsik, de az anyukák is nagyon szeretik. Az egész kollekciót a halvány rózsaszín és az élénkebb korall árnyalat keveredése jellemzi. A fő karakterek
részletgazdagsága és pihe-puhasága garantálja a maximális kényelmet és
szórakozást a baba számára. A természet szeretete és a barátság inspirálta
játékok egér és elefánt figurái hosszú időre lekötik a kicsik figyelmét.

Adele &
Valentine

Keresd boltunkban!

nattou
nattoubaby

MARKO FALI
DEKOR

CEBA PELENKÁZÓ LAP PUHA 2 OLDALÚ
- pelenkázó szekrényekhez ajánlott
- könnyen tisztán tartható
- PVC bevonatú

- habszivacs
öntapadós

KIS MÉRET:

390 Ft

NAGY MÉRET:

1.190 Ft

50X70-ES CM: 50X80-AS CM:

3.690 Ft 3.990 Ft

DREWEX KUBA KISÁGY

BADABULLE
BÉBIŐR

- 2 választható csatorna
- 300 méteres hatótávolság
- hangerő-szabályzó
- audió és vizuális jelzés
- jelzi az alacsony elemfeszültséget
- cikkszám: B014004

60 x 120 cm babaágy 2 db kivehető ráccsal. 3
pozícióban állítható fekvőfelület. 100% fenyőfából
készült. A matrac nem tartozék.

MAGAZIN ÁR:

11.990 Ft

MAGAZIN ÁR:

16.990 Ft
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A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

Használja ki INGYENES
újraélesztő
tanfolyamunkat!

A nyugalom jár Önnek!
AC701 A teljes nyugalom
csak egy érintés

légzésfigyelők

AC420

Kristálytiszta
hangátvitel

AC300
A biztonságos
alvásért

AC601

A család teljes
nyugalmáért
Nem orvostechnikai eszköz, nem alkalmas a sids megelőzésére, használat
előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.

AC1100

Kompromisszumok
nélküli, kamerás
légzésfigyelő

snuza

mobil
légzésfigyelő

szívhang
hallgató
deluxe

classic

Doppleres magzati
szívhanghallgató

és
t
e
d
Für pp
pelenka- áské
m

tároló

A szagmentes
pelenkatárolás

Az ANGELCARE
készülékeket több
mint 25 hazai
kórház
ajánlja.
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 28-ig érvényesek.

Puha
Tapintás

Tavaszi biztonsági

ELLENŐRZÉS
AZ AUTÓNKAT IDŐRŐL IDŐRE ELVIS�SZÜK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSRE, HOGY
MEGTUDJUK, HOGY MINDEN RENDBEN MŰKÖDIK-E. MEGTESSZÜK, HISZ
TUDJUK, HOGY ÉLETET MENTHET. DE
VANNAK UGYANILYEN FONTOS ELLENŐRZÉSEK IS, AMIKET ÉRDEMES TAVAS�SZAL MEGTENNI A KICSI BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN.

ÁTÁLLÍTANI A BIZTONSÁGI ÖVET
Előző számunkban már olvashattad, hogy
veszélyes téli kabátban bekötni a gyerekeket
az autóba. Reméljük, akkor megfogadtad a
tanácsunkat, de ha esetleg mégsem, akkor
most kifejezetten fontos, hogy ellenőrizd a
kabát lekerülésével a biztonsági öv megfelelő
elvezetését, nehogy kicsússzon a baba.
NEM KICSI A BUKÓSISAK
Mindannyian tudjuk, hogy a kicsik fejét minden gyorsaságot vagy veszélyesebb mozgást
igénylő alkalommal érdemes bukósisakkal védeni. Viszont lássuk be, kicsi fejkörfogatának
a mérete is minden évben változik. Ezért
győződjünk meg arról, amikor elővesszük a
szezon kezdetén, hogy a megfelelő méretet
használja a gyerkőc. Ugyanez vonatkozik a
térd- és könyökvédőkre is.

AZET AUTÓS NAPELLENZŐ
- tapadókorongos
napellenző
- 2 darabos
- egységár: 645 Ft/db

MAGAZIN ÁR:

1.290 Ft

CLIPPASAFE GYERMEK
VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
Könnyen rögzíthető,
segítségével rálátsz a babára.

MAGAZIN ÁR:

1.490 Ft

WOMAR KENGURU N13
- 3 hónapos kortól 24 hónapos korig,
illetve 13 kg-ig használható
- a baba be- és kifelé is nézhet
- belseje 100% pamut, a külseje
100% poliészter
- bélése: poliészter szál

ELLENŐRIZD A KINTI JÁTÉKOKAT
Legyen szó a kertben kihelyezett hintáról
vagy a játszótérről, tavasszal az első használat előtt érdemes ellenőrizni a mozgó alkatrészeket. Az időjárás bizony elég nagy károkat tud okozni, így fontos, hogy megnézzük
a műanyag alkatrészek állapotát, hogy nincsenek-e letört részek, amik sérülést okozhatnak és hogy minden csavar megfelelően
rögzítve van-e.
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MAGAZIN ÁR:

7.490 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

FLUIDO EASY babakocsi

AJÁNLOTT FOGY. ÁR:

149.990 Ft

TARTOZÉKOK: sportrész, mózeskosár,
bébihordozó, pelenkázótáska, naptető,
lábzsák, esővédő, tágas bevásárlókosár
praktikus nyitórendszerrel.

- születéstől 3 éves korig használható
- tágas, hintáztatható mózeskosár
3 pozícióba emelhető háttámlával
- oldalvédelemmel ellátott bébihordozó
- alumínium váz állítható és
megfordítható ülőrésszel
- állítható tolókar
- puha felfüggesztés elöl és hátul
- egy kézzel könnyedén 4 pozícióba
állítható háttámla
- kompakt méretűre, lapra csukható
- a huzatok levehetők és moshatók

CAM FLIP SPORTBABAKOCSI
KOROSZTÁLY:
36 hónapos korig
SÚLY: 7,7 kg
ÖSSZECSUKÁS:
esernyőre csukható
ÖSSZECSUKOTT MÉRETE: 105 cm
VÁZ ANYAGA: alumínium
HÁTTÁMLA: multipozíciós
KERÉK: fixálható bolygókerekek
elöl, szinkronizált fék hátul
KAPASZKODÓ: levehető
TARTOZÉKOK: naptető kihajtható napellenzővel, esővédő, bevásárlókosár.
Levehető és mosható huzat. puha kétoldalú (egyszínű/mintás) ülésbetét

MAGAZIN ÁR:

29.990 Ft

EXTRA: állítható lábtartó, lágy
felfüggesztés,hordozófüllel ellátott

CAM AGILE SPORTBABAKOCSI

MAGAZIN ÁR:

KOROSZTÁLY:
6-36 hónapos korig
SÚLY: 5,9 kg
ÖSSZECSUKÁS:
esernyőre csukható
ÖSSZECSUKOTT MÉRETE: 107 cm
VÁZ ANYAGA: fém
HÁTTÁMLA: 2 pozícióba dönthető
KERÉK:
fixálható bolygókerekek
elöl, szinkronizált fék hátul
KAPASZKODÓ: levehető
TARTOZÉKOK:
naptető, bevásárlókosár,
levehető és mosható huzat

19.990 Ft

BUMPRIDER
TESTVÉRFELLÉPŐ

- univerzális testvérfellépő
- a legtöbb babakocsihoz használható
- könnyen fel- és leszerelhető
- rugalmas felépítés
- maximális terhelés 20 kg
Körülbelül 5 éves
korig használható.

MAGAZIN ÁR:

19.990 Ft

HIHETETLENÜL
KÖNNYŰ BABAKOCSI
A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

OLASZ MULTIFUNKCIÓS LIMITÁLT CSAK NEKED

TECHNO BABAKOCSIK A BABA MAMA EXPÓN
A tavalyi Baba Mama Expón mutattuk be a nagyközönségnek az
olasz CAM márka 2018-as limitált Solo Per Te kollekcióját. A kismamák tetszését azonnal elnyerték a Techno babakocsi által nyújtott
határtalan lehetőségek. A Techno babakocsik ötvözik magukban
a technológiát az innovációval, ezzel biztosítva az aktív anyukák
számára minden segítséget, amire szükségük van. Íme néhány vélemény az Expón résztvevő kismamáktól a Techno babakocsikról.
„Gyönyörű az összes Techno babakocsi! Nekem legjobban a Soul 4 Seasons szett tetszett
a mózeskosár gyapjú borítása és a finom részletei miatt.” Kinga
Sokszor éreztem úgy egy babakocsira nézve,
hogy bár tetszik, de nem az igazi. Szerencsére a Techno babakocsiknál 3 váz és rengeteg
stílus közül választhatok.” Adri
„Végre egy babakocsi, aminek nem csak állítható, de bőrhatású is a tolókarja. Amellett,
hogy kifejezetten szép, könnyen is
tisztán tartható.” Judit
„Kifejezetten
tetszik,
hogy a mózeskosár
nyáriasítható és van
lábtakaró is.” Zoé

A SOLO PER TE KATALÓGUST
KERESD ÜZLETÜNKBEN!

FIGYELJ MAGADRA HORDOZÁS KÖZBEN!
ILYENKOR TAVASSZAL EGYRE TÖBBEN KIRÁNDULNAK KISBABÁVAL. EGYRE TÖBBET
LEHET SÉTÁLNI ÉS ÉLVEZNI AZ ÉLEDŐ TERMÉSZET EREJÉT ÉS SZÉPSÉGÉT.
Kiránduláshoz és hosszabb sétához is nagyon nagy
segítség a szülők számára a hordozás, mert könnyedén és praktikusan tudnak a gyermekkel szabadban
is együtt lenni.
Hosszabb távra és apukáknak a derékpántos hordozók az igazi ászok. Extra kényelmesek és a gyermek
súlyából jól terhelnek közvetlenül a szülők derekára is, így akár több órát tudunk könnyen hordozni
a már nagyobb súlyú gyermek esetében is. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy nem csak
kirándulásokra érdemes derékpántos eszközöket
választani. Sok nő és sok férfi is él gerinc menti,
derék vagy nyaktájéki kisebb nagyobb problémákkal. Ilyenkor válasszunk olyan hordozóeszközt, amivel kicsit vagy egyáltalán nem terheljük az érzékeny
területet. Illetve nagyon fontos, hogy foglalkozzunk
az érintett terület kezelésével, hiszen évekig számít
gyermekünk arra, hogy felvesszük őt. Figyeljünk a

fokozatosságra, a baba növekvő súlyára, tervezzük
a mielőbbi háton hordozást és keressünk alternatív
megoldásokat is a babával való közlekedéshez.
MILYEN DERÉKPÁNTOS ESZKÖZÖK LÉTEZNEK?

A Mei Tai típusú hordozóeszközök jól ötvözik a kendők ölelőségét a csatosok kényelmével. A párnázott
derék és vállpántjait kell kötni, hogy megfelelően
tudjuk a gyermekre igazítani. A csatos hordozóeszközök nagyon praktikusak, gyorsak, extra kényelmesek és nem lógnak a földre se felvételük közben,
se használaton kívül, derékra csatolva. Ezekből az
eszközökből létezik bébi és totyogó méret, hogy a
kicsik és a nagyobbak is biztonságosan és kényelmesen lehessenek a hordozóban.
Figyelj magadra, hogy figyelhess a babádra!
Kósa Kata, nandu-wrap.com

Együttlét • Természetesen • Babahordozás • Bárhol • Bármikor • Bárkinek

Megkötős
hordozókendő

Karikás
hordozókendő

Rugalmas
hordozókendő

Bébi Csatos
hordozó

Totyogó Csatos
hordozó

újszülött kortól
– 3 éves korig

újszülött kortól
– 3 éves korig

újszülött kortól
– 8 kg-ig
(kb. 6 hónapos korig)

újszülött kortól
– 1,5 éves korig

kb. 6 hónapos kortól
– 3 éves korig

Bébi Mei Tai
hordozó

1,5 hónap – 1,5 év

Totyogó Mei Tai
hordozó
kb. 6 hónap – 3 év

nandu
Babahordozók

www.nandu-wrap.com

KÖNNYŰ SPORTBABAKOCSIK ÚJ GENERÁCIÓJA

A MEGSZOKOTT CAM MINŐSÉGBEN
MADE IN ITALY

CUBO

COMPASS
Összecsukva önmagában megáll és
könnyedén húzható a húzókarral, mint
egy gurulós bőrönd.

MADE IN ITALY

Ultrakompakt méretűre csukható, egyes repülőgépek fej
feletti tárolóiba is befér.

BELLELLI MR FOX STANDARD
KERÉKPÁRÜLÉS

- 22 kg-ig használható
- könnyen tisztítható műanyag
- puha mosható huzatkönnyen
kezelhető biztonsági kapcsoló
- állítható lábtartó és biztonsági öv
- kényelmes és tág ülés
- magasított oldalsó rész
- széles lábvédő rész

CURVI

Mindössze 5,9 kg és összezárva csak
85 cm hosszú. Tartozék lábzsák.
Egy kézzel összecsukható.

YO CSÚSZÁSGÁTLÓS
PAMUT ZOKNI
- 80% pamut 15% poliamid
- 5% elasztán alapanyag
- kellemes tapintású
- kényelmes anyagból készült
- csúszásgátlós talp kialakítás
- több színben és mintával

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

MAGAZIN ÁR:

290 Ft

CLEVAMAMA PÁRNÁK
Használata csökkenti a lapos fej szindróma kialakulását, mert 50%-kal csökkenti a koponyára nehezedő nyomást, 80%-kal növeli az alátámasztási felületet. A gyermek fejét és gerincét
természetes helyzetben támasztja alá. Lapos,
anyaga lyukacsos, könnyű, átlélegző, nem zárja
el a légutakat. A párna és huzata is szellőző,
csökkenti a hő megrekedését, elvezeti a nedvességet és növeli a légáramlást. A huzat kifordítva 40°C-on mosható, szárítógépbe tehető.

CSECSEMŐPÁRNA:

5.690 Ft

TÍPUSOK ÉS MÉRETEIK:
- csecsemőpárna: 30x20x3,5 cm
- babapárna: 40x23x3,5 cm
- gyermekpárna: 50x30x5,5 cm

BABAPÁRNA: GYEREKPÁRNA:

6.190 Ft 7.990 Ft

CLIPPASAFE KENGURU
KÉT SZÍNBEN

AQUELLA KIDS ECONOMIC
NEDVES TÖRLŐKENDŐ

- kiemelkedő kényelmet és támasztást biztosít
- széles pántokkal kényelmes hordozási
élményt ad
- 2 hordozási pozícióban használható
- kényelmesen állítható
- mosógépben mosható
- újszülött kortól használható
- maximális súly: 9 kg

- alkoholmentes
- E és B5 vitaminnal
- 72 darabos
- egységár:
3,45 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:

249 Ft

AQUELLA SOFT HYGIENIC
TISZTÍTÓKENDŐ KUPAKOS

MAGAZIN ÁR:

9.990 Ft

32

UTAZÁS

- nedves babatörlő kendő
- alkoholmentes
- nem okoz irritációt
- 90 darabos
- egységár:
4,43 Ft/darab

MAGAZIN ÁR:

399 Ft

A magazinban szereplő árak a készlet erejéig, 2018. március 1-től április 30-ig érvényesek.

ANYA MINDIG
VIGYÁZ RÁM!
EZÉRT SZERETI A

BESAFE ÜLÉST!
A LEGMAGASABB ÜLÉS A PIACON

MOST NYÁRI
HUZATTAL

BESAFE IZI UP X3
BIZTONSÁGI GYEREKÜLÉS

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

- 15-36 kg-ig használható
- a fej- és háttámla magassága
egyszerűen állítható
- könnyű beszerelni
- nincs rajta felesleges övvezető
- két alvópozícióba állítható
- az oldalt lévő karokkal a gyermek
magának döntheti meg az ülést
- speciálisan kialakított fej-és
deréktámasz
- menetirány szerint köthető be

KIEMELKEDŐ BIZTONSÁGOT
NYÚJT GYERMEKEDNEK
A MEGERŐSÍTETT
OLDALVÉDELEMMEL.

MOST EGYÜTT:

49.990 Ft

NANIA SATURN BONJOUR
GYEREKÜLÉS

NANIA TRONA BONJOUR
BÉBIHORDOZÓ

- 9-18 kg-ig használható
- 5 pontos biztonsági öv
- masszív vázszerkezetű
- kényelmes mosható huzat
- fejmagassága állítható
- biztonsági öv vállpántja állítható
- több fokozatban dönthető

- 0-13 hónapos korig
- puha párnázott belső rész
- hárompontos biztonsági öv
- központi övfeszítővel
- huzata levehető és mosható

Mindenképpen
bababoltban vásároljuk
meg a bébihordozót, mert egyedül ott van
lehetőségünk arra, hogy szakszerű segítséget kapjunk a beszereléshez, és megnézzük,
hogy ténylegesen milyen a mi autónkban a
kiválasztott hordozó.

MAGAZIN ÁR:

15.990 Ft
MAGAZIN ÁR:

39.990 Ft
NANIA DREAM ANIMALS
ÜLÉSMAGASÍTÓ
- 15-36 kg-ig használható
- huzata levehető és mosható

MAGAZIN ÁR:

IMPRESSZUM

4.190 Ft

Kiadó: Matti Kft. és Partnerei
2040 Budaörs, Gyár utca 2.
06/23 887-410
Ügyvezető: Viszokai János
Felelős szerkesztő:
Randrianantoandro Dorothy
E-mail: marketing@matti.hu
Nyomdai előállítás:
Pauker Holding Nyomdaipari Kft.
1047 Budapest, Baross utca 11-15.

Reklámtervezés:
Hubicska Zsolt
Fotók:
BigstockPhoto,
Matti Kft., Babaker Kft.

Az újságban szereplő árak 2018. március 1. és április 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.

„Mindenki becsatolva,
készen a galaxis uralmára”

ISOFIX

15KG-36KG 3.5ÉV-12ÉV
A limitált kiadású Rodi XP Fix Star
Wars gyerekülést a gyártó Dorel
holland cég a Disney és Lucas Films
stúdióval együttműködve készítette
a Csillagok Háborúja filmsorozat
nyolcadik része, "Az utolsó Jedik" film
megjelenése előtt. A Galaxis-témájú
formatervezést több ikonikus, arany
színben kivitelezett űrhajó inspirálta.
Széles látóterű gyerekülés, hogy a kis
Jedi jól kiláthasson az autóablakon,
miközben a kalandjaira indul! Az
Isofix csatlakozású Rodi Xp Fix
Star Wars gyerekülés
bruttó

magazin ára: 49 990 Ft

„Szíjazd be magad az ülésedbe
és fedezd fel a galaxist!”

Élettartam
Garancia

