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Chicco A5 CZ komplet.indd   1 12.12.2017   16:04:58



2

FUNGUJE  
I NA BATERIE

NASTAVENÍ 
RYCHLOSTI

REGULÁTOR 
PRŮTOKU

0+

Jednoduché nastavení 
požadované rychlosti sání 

se přizpůsobí vašim 
potřebám. Automatická 

paměťová funkce zabezpečí, 
že odsávačka je vždy 
připravena dle vašich 

požadavků.

Regulace průtoku 
s nastavením rychlosti 

umožní přizpůsobit 
odsávačku  

vašim potřebám  
pro co nejpříjemnější 
a pohodlné odsávání 

mléka.

02328.30

Malé rozměry, stejně tak možnost 
použití baterií, z ní dělají ideální 

odsávačku i na cesty.

OdSÁVAčKA MATEřSKéHO MLéKA ELEKTRICKÁ

Jemně obejme prs a speciální 
povrch zajistí jemný a delikátní 

kontakt s pokožkou.

EXTRA MĚKKÁ 
SILIKONOVÁ VLOŽKA

Jemnost a efektivnost v jednom pro delší a pohodlnější kojení. Kojení je vždy doporučováno, protože mateřské 
mléko má vše, co dítě potřebuje ke správnému růstu. Odsávačky mateřského mléka Chicco vám díky mnohaletým 
zkušenostem pomáhají se vší jemností, kterou potřebujete, a s efektivností, která dělá jejich používání jednodušší. 

Protože dát vaše mléko je tak jednoduché, jako dát vaši lásku.

Elektrická odsávačka Chicco je speciálně navržena tak, aby odsávala mléko tak jemně, jak to jen jde. 
Maminky si mohou vybrat intenzitu a frekvenci sání, která nejlépe vyhovuje potřebám a fyziologii jejich prsou. 

Odsávačka má exkluzivní paměťovou funkci, která si při opětovném zapnutí pamatuje poslední nastavenou frekvenci 
sání, což ulehčuje každodenní používání. Měkké silikonové membrány dokonale přilnou a jemně masírují prs a tím 

pomáhají extrakci mléka. díky fyziologickému dudlíku, který je součástí balení, můžete začít dítě ihned krmit. 
Přenosná elektrická odsávačka mléka pracuje na 1,5 V baterii typu AA anebo je možné připojit k elektrické síti 

prostřednictvím vlastního adaptéru.
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EXTRA MĚKKÁ 
SILIKONOVÁ VLOŽKA

Odsávačka mateřského mléka manuální je ideální pro extrakci mléka efektivním a zároveň jemným způsobem. 
Odsávačka je užitečným pomocníkem pro prodloužení kojení tak dlouho, jak je potřebné.

OdSÁVAčKA MATEřSKéHO MLéKA MANUÁLNÍ

ERGONOMICKÁ 
RUKOJEŤ

EFEKTIVNÍ A JEMNé 
OdSÁVÁNÍ

EXTRA MĚKKÁ 
SILIKONOVÁ VLOŽKA

Pro maximum pohodlí 
při odsávání díky 

ergonomickému tvaru 
a měkkému potahu 

rukojeti.

Inovativní Chicco Systém  
dělá odsávání ještě více 
jednoduché a přirozené.

02825.00

Klasická odsávačka mléka má jednoduché použití pro rychlé a efektivní odsávání mléka.
Odsávačka je vybavená systémem kontroly intenzity sání, který zabezpečuje, že odsávačka pracuje rychleji 

anebo pomaleji, což garantuje jemné odsávání bez bolestivého natahování bradavek.
Pokud si přejete dítě ihned krmit, stačí nasadit fyziologický dudlík, který je součástí balení.

OdSÁVAčKA MATEřSKéHO MLéKA BALóNKOVÁ

Pro maximum jemnosti na prsu. 
Měkký a jemný povrch obejme 

a masíruje prs.

*91 % maminek potvrzuje efektivnost a komfort.
*92 % maminek ohodnotilo pozitivně efektivnost a 89 % ohodnotilo pozitivně celkový komfort odsávačky.

(Na základě průzkumu trhu v roce 2013 mezi 110 maminkami. Průzkum realizovaný společností Artsana S.p.A.)

05740.10

*In accordance with legislation in force.
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0+

70773 – 120 ks 
61773 – 60 ks 
61779 – 30 ks

ANTIBAKTERIÁLNÍ  
TAMPóNY 
dO POdPRSENKY

Pomůcky Při kojení

Super absorpční vrstva 
z mikro granulí zadržuje 
tekutinu a brání jejímu 
prosáknutí na povrch.

SUPER ABSORPčNÍ NEVIdITELNé

Tenké a neviditelné 
pod oblečením  

pro maximum pohodlí 
v každém okamžiku.

Antibakteriální povrch 
tampónů zabraňuje množení 

bakterií na pokožce 
a předchází tak podráždění.

S ANTIBAKTERIÁLNÍM 
POVRCHEM

Vnější prodyšná vrstva 
dovoluje bradavce a pokožce 

dýchat a předchází jejímu 
podráždění.

MAXIMÁLNÍ 
PROdYŠNOST

Obohacené o přírodní proteiny. 
Bez vůně a příchutě a 100% 
bezpečné pro dítě. Není potřeba 
oplachovat.

68902.00 – 20 ks

68903.00 – 80 ks

Nové chrániče bradavek umožňují 
maximální kontakt pokožky dítěte  
a maminky. Navíc nový tvar umožňuje 
přirozené a pohodlné sání. dodáváno  
v praktické krabičce, která slouží zároveň 
jako sterilizační box pro chrániče.

09033.00 velikost S/M

09034.00 velikost M/L

KOREKTOR PRSNÍCH  
BRAdAVEK

02432

tested

De
rma

tologically

TESTOVÁNO

D
ER

M

ATOLOGICK
Y

čISTÍCÍ UBROUSKY NA PRSA 

CHRÁNIč BRAdAVKY SKINTOSKIN, 2 KS
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0+

ZAHnUTÉ láHve

20621.10 
Láhev Well-Being zahnutá, 
růžová, 250 ml, silikon 

20621.20 
Láhev Well-Being zahnutá, 
modrá, 250 ml, silikon

20620.10 
Láhev Well-Being zahnutá,  

růžová, 250 ml, kaučuk 

20620.20 
Láhev Well-Being zahnutá, 

modrá, 250 ml, kaučuk

POKROčILÝ 
ANTIKOLIKOVÝ SYSTéM OdNÍMATELNé dNO

Ověřený antikolikový efekt*: 
Antikolikový ventilek zabraňuje polykání 

vzduchu a pomáhá tak redukovat škytavku, 
zvracení a výskyt koliky u dětí po krmení.

dudlík je pokaždé plný mléka, 
čímž minimalizuje možnost 

polykání vzduchu. Zahnutí láhve 
zabezpečuje pohodlnou pozici 

krmení s ohledem na krk dítěte.

Šroubovací dno láhve  
pro jednodušší a dokonalejší 

čištění.

SPECIÁLNÍ ZAHNUTÍ

*Zákaznický test uskutečněný s 200 dětmi a maminkami v Itálii, 2015.

Láhve Chicco Well-Being poskytují maximální komfort a bezpečí při krmení z láhve. díky svému 
fyziologickému antikolikovému dudlíku dělá krmení z láhve přirozeným. Různé tvary láhví a použité materiály 
vytvářejí ucelenou kolekci pro potřeby krmení již od narození. Vybírat můžete ze skleněných láhví, které déle 
udržují teplotu, polypropylenových láhví v krásných designech, které jsou praktické a jednoduché na čištění 

nebo speciálně zahnuté láhve, ideální pro novorozence. Všechny láhve Chicco 
Well-Being neobsahují žádný BISPHENOL A, jsou testované a vyrobené v Itálii.

MAdE IN ITALYWith babies since 1958

Well-Being
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láHve

20621.10 
Láhev Well-Being zahnutá, 
růžová, 250 ml, silikon 

20621.20 
Láhev Well-Being zahnutá, 
modrá, 250 ml, silikon

20711 
Láhev Well-Being  

sklo, 150 ml, silikon

20623.20 
Láhev Well-Being, 
modrá, 250 ml, silikon

20635.20 
Láhev Well-Being 
modrá, 330 ml, silikon

20721 
Láhev Well-Being 

sklo, 240 ml, silikon

20623.30  
Láhev Well-Being 
žlutá, 250 ml, silikon

20635.30 
Láhev Well-Being 
žlutá, 330 ml, silikon

20710 
Láhev Well-Being 

sklo, 150 ml, kaučuk

20610.30 
Láhev Well-Being 
150 ml, kaučuk

20611.30 
Láhev Well-Being 
150 ml, silikon

20622.30 
Láhev Well-Being 

zelená, 250 ml, kaučuk

20634.30 
Láhev Well-Being 

zelená, 330 ml, kaučuk

20624.30 
Láhev Well-Being slza 

240 ml, kaučuk

20720 
Láhev Well-Being 

sklo, 240 ml, kaučuk

20623.10 
Láhev Well-Being 

růžová, 250 m, silikon

20635.10 
Láhev Well-Being 

růžová, 330 ml, silikon

20625.30 
Láhev Well-Being slza 

240 ml, silikon

0+

2+

4+

Well-Being
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fyZiologickÉ dUdlíky

Zabezpečuju maximální 
podporu pro rty dítěte 

a ulehčuje sání.

Spolu s přirozenou pružností 
umožňuje prodlužování 
dudlíku a napodobuje 

tak tvar bradavky.

ŠIROKÝ 
ZÁKLAd

VROUBKOVANÝ 
PROFIL dUdLÍKU

NOrMÁLNÍ STŘEDNÍ rEGULOVaTELNÝ rYChLÝ Na KaŠI

0+ 2+ 4+ 6+

Fyziologické dudlíky Well-Being mají pokročilý antikolikový systém  
pro klidné kojení z láhve. 

V nabídce jsou různé průtoky dudlíků sledující růst a potřeby dítěte. Zároveň můžete 
vybírat dudlíky ze 2 materiálů: jemný silikon „mum effect“ anebo přírodní latex.

*Zákaznický test uskutečněný s 200 dětmi a maminkami v Itálii, 2015.

LEHCE PřIJATELNÝ

Jemný a elastický dudlík 
pro jednoduchý přechod  
mezi kojením a krmením  

z láhve a naopak.

Ověřený antikolikový efekt*:
Antikolikový ventilek zabraňuje 
polykání vzduchu a pomáhá tak 

redukovat škytavku, zvracení 
a výskyt koliky u dětí po krmení.

POKROčILÝ 
ANTIKOLIKOVÝ SYSTéM VŽdY JEMNÝ 

Latex jako přírodní materiál 
je vždy jemný a velmi pružný. 

Silikon s „Mum Effect“ má exkluzivní 
úpravu, která jej dělá extra jemným 

a pohodlným.

silikon

latex

2+

4+

6+

normální průtok

20810.20 kaučuk 
20811.20 silikon

střední průtok

20822.20 kaučuk 
20823.20 silikon

nastavitelný průtok

20832.20 kaučuk 
20833.20 silikon

rychlý průtok

20844.20 kaučuk 
20845.20 silikon

hvězdicový průtok

20854.20 kaučuk 
20855.20 silikon

0+ Well-Being

FYZIOLOGICKÝ dUdLÍK NA LÁHEV, 2 KS
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Extra  
rychlý ohřev

časovač  
pro odložené 

spuštění

Postupný ohřev 
pomáhá uchovat 

všechny živiny 
a vitamíny.

Podpora malých 
láhví a dětských 

pokrmů

12 programů 
ohřívání

Vhodné pro láhve 
i dětské pokrmy

Automatické 
vypnutí

Bezpečné 
rozmrazování

0+oHřívAče A Termosky

OHřÍVAč LÁHVÍ HOME

07388.00

OHřÍVAč LÁHVÍ CESTOVNÍ

07389.00

07390.00

TERMOOBAL NA KOJENECKOU LÁHEV

02652.00

Rychlý  
ohřev

Rychlý  
ohřev

Automatické 
vypnutí

Automatické 
vypnutí

Možnost použítí 
v automobilu

Postupný ohřev 
pomáhá uchovat 

všechny živiny 
a vitamíny

Postupný ohřev 
pomáhá uchovat 

všechny živiny 
a vitamíny.

OHřÍVAč LÁHVÍ dIGITÁLNÍ 
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Vysoce účinný 
dezinfekční 

roztok. Účinný 
proti bakteriím, 
plísním a virům. 

Vhodný na 
všechny výrobky, 

které není 
možné tepelně 

sterilizovat. 
Ideální i na čištění 
ovoce a zeleniny.

dEZINFEKčNÍ 
ROZTOK 1 L

KARTÁč NA LÁHVE 
A dUdLÍKY

Rychlá sterilizace jen za 5 minut (840 W). Udržuje obsah sterilní 
po dobu 24 hodin. Sterilizuje najednou až 5 láhví Chicco Well-Being.

STERILIZÁTOR dO MIKROVLNNé TROUBY

Ničí 99,9 % bakterií 
v domácnosti.

Ničí 99,9 % bakterií 
v domácnosti.

24 hodinová ochrana: obsah 
zůstává sterilní,  

dokud se neotevře víko.

Rychlost.

Vhodné pro všechny  
typy láhví, odsávaček  

a doplňků.

Sterilizuje najednou 
až 5 láhví.

Sterilizuje najednou 
až 6 láhví.

24 hodinová ochrana:  
obsah zůstává sterilní,  

dokud se neotevře víko.

sTeriliZAce0+

07392.00

65846.50

64857

STOJAN NA OdKAPÁVÁNÍ  
LÁHVÍ A dUdLÍKŮ

65357.30 69189.40

Praktická a efektivní sterilizace za pár minut. 2 nastavitelné konfigurace podle objemu sterilizace.

ELEKTRICKÝ STERILIZÁTOR 2V1

h

h
min

2 in 1: Contains
a teat brush

Differentiated bristles,
reach into every corner

2 in 1: Contains
a teat brush

Differentiated bristles,
reach into every corner
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6-12

6-12

0-6

0-6

0-2 12+

12+

DROBNÉ VÝBĚŽKY na dudlíku 
napodobují přirozené zvrásnění 
patra a jsou podpěrným bodem 
pro jazyk během sání a polykání.

DRÁŽKA A ZAOBLENÝ TVAR 
dudlíku rovnoměrně rozděluje tlak 
jazyka na patro, čímž zabezpečuje 
jeho přirozený a správný vývoj. 

EXTRÉMNĚ MĚKKÉ 
ZÚŽENÉ ZAKONČENÍ 
dudlíku umožňuje dítěti 
jednodušší zavření úst a redukuje 
tak riziko nerovnoměrných 
zubních oblouků.

dudlík Physio Soft je vyrobený z jednoho kusu materiálu a díky tomu je výjimečně měkký a ideální i na spánek.

LaTEX 
měkký přírodní 

materiál, pružný a odolný 
pro pocit přirozeného 

uklidnění

SILIKON 
průhledný a hygienický silikon  

s „Mum Effect“ s exkluzivní 
úpravou, která dělá dudlík 

sametově jemný.  
Děti ho milují!*

Všechny uklidňující dudlíky Chicco Physio  
jsou ortodontické a navržené ve spolupráci  

s předními ortodontisty.

*89 % dětí přijalo uklidňující dudlík Chicco. Testováno na 150 dětech, Itálie, 2014

DEVELOPED 
WITH LEADING 
ORTHODONTISTS

73000.31 01808.01 02711.11 02711.21

73002.31 01809.01 02712.11 02712.21

73004.31 01810.01 02713.11 02713.21

Celokaučukový 
dudlík

Celosilikónový 
dudlík

Celosilikonový 
dudlík růžový

Celosilikonový 
dudlík modrý

VYSOCE KVALITNÍ MATERIÁLY

*In accordance with legislation in force.

orTodonTickÝ UklidŇUjící dUdlík
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Nové dudlíky Physio Micro jsou speciálně navrženy pro novorozence a děti do 2 měsíců. Jejich jedinečný tvar perfektně 
pasuje do dětské pusinky. dudlík je velmi lehký, a i proto je vhodný pro novorozence. Physio Micro jsou silikonové dudlíky.

dudlíky Physio Comfort díky svému ergonomickému tvaru poskytují dostatek prostoru pro dětský nosík a bradu, 
což umožňuje lehkost dýchání a pohybu. Physio Comfort jsou silikonové dudlíky.

dudlíky Physio mají ergonomický tvar s jemnými zaoblenými hranami, které jsou přizpůsobeny tvaru dětských úst. 
Umožňují lehkou cirkulaci vzduchu a předcházejí tak hromadění slin. V nabídce kaučukové i silikonové dudlíky.

HOLKA

HOLKA

KLUK

KLUK FLUORESKUJÍCÍ

75121.11

74820.11 kaučuk 
74830.11 silikon

74820.21 kaučuk 
74830.21 silikon

74822.11 kaučuk 
74832.11 silikon

74822.21 kaučuk 
74832.21 silikon

74822.41 kaučuk 
74832.41 silikon

74824.11 kaučuk 
74834.11 silikon

74824.21 kaučuk 
74834.21 silikon

74824.41 kaučuk 
74834.41 silikon

74911.11 74913.11 74915.31

75121.21

74911.21 74913.21

2 ks

6-12

0-2

0-6 12+

12+

6-12

0-6
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doPlŇky k dUdlíkům0+

02578.00

řETÍZEK NA dUdLÍK S KRYTEM

04084.00 
zelený

07263.80  
modrý

07264.80 
modré

Soft on
baby skin

10
0% COTTON

Extra absorbent
dribble catcher

With soother
ribbon

Soft on
baby skin

10
0% COTTON

Extra absorbent
dribble catcher

With soother
ribbon

Soft on
baby skin

10
0% COTTON

Extra absorbent
dribble catcher

With soother
ribbon

Jemný k pokožce

Extra absorpční 
vrstva

Šňůrka na dudlík

KOJENECKÝ BAVLNĚNÝ BRYNdÁK

03237.10

04083.00 
modrý

07263.10  
růžový

07264.10 
růžové

04082.00 
růžový

07263.00  
fluoreskující

07264.00 
fluoreskující

2+

4+
Již od prvních měsíců mají dětská ústa různé potřeby. Chicco přichází s kompletní řadou 

kousátek, která uspokojují individuální potřeby dítěte v různých fázích růstu zoubků 
(2m+ žvýkání, 4m+ osvěžení).

POUZdRO NA dUdLÍK dVOJITéřETÍZEK NA dUdLÍK, 1 KS

KOUSÁTKO SOFT RELAX KOUSÁTKO TřEŠNĚ KOUSÁTKO KROUŽEK

71520.30 71520

koUsáTkA
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Extra absorpční 
vrstva
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krmení

Přechod od kojení ke krmení je skutečné dobrodružství. dítě poznává nové chutě a struktury jídla, které jsou dost odlišné od doteď 
známého maminčina mléka. čas krmení je také důležitým krokem v psychologickém, emocionálním i vzdělávacím procesu vývoje 
dítěte, které je víc a víc samostatné a zručné při používání lžičky, hrnečku či talíře. Aby byl tento přechod co nejjednodušší, přináší 
Chicco rodičům a dětem kompletní řadu užitečných a praktických produktů s kterými si užijete čas krmení společně a bez stresu.

Nová řada hrníčků Chicco byla vytvořená s ohledem na každý detaily vývinu dítěte. Různé tvary a inovativní vlastnosti těchto 
produktů pomáhají dítěti přejít od sání k pití a získat tak víc samostatnosti. Všechny výrobky jsou 0 % BPA.

dítě začíná poznávat, že je i něco jiného než maminčino mléko, a maminka ho již může krmit. 

dítě zkouší pít z vlastního hrnečku, držet lžičku a jíst jídlo různých struktur.

dítě může samostatně jíst a pít za stolem i mimo stůl a správně používá příbor i hrneček.

6+
06823.50 

Hrnek učící s oušky 
Soft Cup, 6m+ zelený

06823.70 
Hrnek učící s oušky 

Soft Cup, 6m+ červený

Neteče

Neteče

Měkká 
odnímatelná 

držadla

Zaoblená 
spodní část 

zabrání 
převrhnutí

Měkký 
flexibilní 

silikonový 
náustek

Pevný náustek 
s měkkou 
oporou 
pro rty12+

06824.50 
Hrnek učící s oušky 

Meal Cup, 12m+ zelený

06824.70 
Hrnek učící s oušky 

Meal Cup, 12m+ červený

18+

06825.50 
Láhev termo sportovní 
s brčkem, 18m+ zelená

06825.70 
Láhev termo sportovní 

s brčkem, 18m+ červená

Neteče

Ergonomický 
tvar pro lepší 

uchopení

Izolační vrstva 
udrží nápoj  
déle teplý  

nebo studený

Flexibilní 
silikonové brčko 

s uzavíráním
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krmení

06826.00

06828.51

06829.00

06830.00

06831.00

06828.71

TALÍř STAY WARM 2V1

Protismyková 
úprava

Udržuje teplotu 
jídla

2in1

6+

12+

18+

JÍdELNÍ SET TALÍř A MISKA

Pomáhá dětem učit se jíst samostatně.  
Krásné grafické motivy děti zabaví a motivují.

06827

LŽIčKA SILIKON SOFT

Zaoblené
hrany

Zaoblené
hrany

LŽIčKA / VIdLIčKA NEREZ 

LŽIčKA SE ZAHNUTOU 
ŠPIčKOU

LŽIčKA / VIdLIčKA PLAST 

Zahnutá měkká špička 
pomáhá při prvních 
pokusech o samostatné 
jedení

Měkká a flexibilní 
silikonová špička,  
jemná k dětským  
dásním

Špička lžičky  
se nedotýká stolu

Vhodné  
do mikrovlnné  

trouby

Vhodné  
do mikrovlnné  

trouby

Vhodné  
do myčky nádobí

Vhodné  
do myčky nádobí
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Skvělý dárkový set, který pomůže 
začít jíst samostatně.

Set obsahuje: 
Talíř Stay Warm 2v1
Lžičku se zahnutou špičkou
Hrníček učící Soft Cup

dárkový set poskytující dítěti vše otřebné 
pro samostatné jedení a pití.

Set obsahuje: 
Talíř a misku
Plastovou lžičku a vidličku
Hrnek učící Meal Cul

JÍdELNÍ SET – TALÍř, LŽIčKA, HRNEčEK

JÍdELNÍ SET – TALÍř, LŽIčKA, HRNEčEK

BAVLNĚNÝ BRYNdÁK 
NEPROMOKAVÝ, 3 KS

MĚKKÝ PLASTOVÝ 
BRYNdÁK S KAPSOU

JEdNORÁZOVé 
BRYNdÁKY, 40 KS

06832.05

06833.00

krmení6+

12+

18+

03238.10 6744003239.00

Jemný  
k pokožce

Zachytí 
všechny 
drobky

Nepromokavá 
vrstva

Možno prát  
v pračce

Vhodný 
i do myčky 
na nádobí
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~13’

Parní vařič Easy Meal představuje nejjednodušší a nejrychlejší řešení, 
jak připravit zdravá a chutná dětská jídla.

 
Jeho inovativní systém rychlého krájení přímo do vařiče urychluje přípravu jídla,  

čímž ulehčuje práci a navíc není třeba špinit a umývat další struhadla, prkénka na krájení  
či nože. Jednoduchý systém překlápění vařeného jídla do mixéru zvládne každý jen jednou 

rukou, bez obav z popálení či rozsypání jídla. Vařič je možné použít i na rozmrazování či ohřev 
už uvařeného dětského jídla. Užijte si i vy přípravu jídla jednoduše a rychle.

07656.00

*Části které přicházejí do kontaktu s jídlem

krmení

PARNÍ VAřIč EASY MEAL

KOMPATIBILNÍ

Kompatibilní se 180 ml 
zásobníkem na jídlo z řady Easy 

Meal pro ohřev již uvařeného 
jídla, ale i pro skladování 

nakrájených ingrediencí (zásobník 
se prodává samostatně).

Tvar nádoby zaručuje 
rovnoměrnou a efektivní 

distribuci páry zaručující rychlé 
a optimální vaření pro zachování 

živin a chutí připravovaného 
jídla.

RYCHLé VAřENÍ V PÁřE TURBO MIXOVÁNÍ

Excelentní konzistence jídla díky 
ocelovým nožům a speciálním 

příčkám.
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0+

6+

Všechny zásobníky jsou vzájemně 
kompatibilní, a tak je můžete používat 
způsobem, který vám vyhovuje nejvíce.

Navzájem můžete zásobníky spojit, 
a tak se už nikdy neztratí v tašce.

JEdNOdUCHé PřENÁŠENÍ

Můžou být uložené v ledničce  
či mrazáku a ohřívané  

v mikrovlnné troubě (kromě 
termoobalu).

VŠESTRANNéKOMPATIBILNÍ

Systém Easy Meal přináší řadu inovativních zásobníků, které ulehčí život maminkám při kojení 
i krmení. Tyto zásobníky vám usnadní úschovu i přepravu dětského jídla.

Skládá se z 300 ml 
vzduchotěsné misky  
s oddělovačem. V zásobníku 
můžete mít připravené  
až 3 dávky sušeného 
mléka, přičemž oddělovač 
lze vyndat a zůstane vám 
uzavíratelná miska  
na uchovávání sušenek  
či ovoce.

Skládá se z termo zásobníku 
o objemu 350 ml, 180 ml 
zásobníků a cestovní lžičky. 
Termoobal je navržen tak,  
aby udržel teplotu jídla  
až 6 hodin. Malý zásobník  
může být uchovaný  
v termoobalu,  
anebo připojený  
na jeho víko.

Termoska na jídlo  
anebo lahve s dvěma  
250 ml zásobníky. Udržuje 
obsah teplý až 5 hodin. 
Vhodná i na přepravu 
tekutin. Víčko termosky 
může sloužit i jako 
miska na jídlo.

Skládá se ze 2 zásobníků  
180 ml a jednoho 300 ml  
zásobníku. Ideální nejen 
na cesty, ale i na uchování 
jídla v ledničce či mrazáku. 
Vzduchotěsný uzávěr 
zabezpečí, že se vám polévka 
nevylije ani na cestách.

ZÁSOBNÍK 
NA SUŠENé MLéKO

TERMOOBAL  
SE ZÁSOBNÍKY NA JÍdLO

TERMOSKA 
NA JÍdLO

ZÁSOBNÍKY 
NA JÍdLO, 3 KS

07657.00

07659.00 60181

07658.00
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PřebAlování

0+
Jemná péče již od narození. Chicco představuje novou řadu dětské kosmetiky Baby Moments. Kompletní řada 

každodenních produktů na čištění a hydratování citlivé a jemné dětské pokožky. Hypoalergenní a dermatologicky 
testované produkty jsou charakteristické bezpečným složením a vhodné i pro citlivou pokožku dítěte již od narození.

Kosmetika Baby Moments obsahuje vše potřebné pro každodenní péči o citlivou dětskou pokožku. 
V nabídce jsou produkty na koupání, přebalování i pro výživu a ochranu jemné pokožky již od prvního dne.

Baby Moments je kosmetika respektující i tu nejcitlivější pokožku, takže si můžete být jisti, že jste zvolili to nejlepší 
řešení pro péči o vaše dítě.

• BEZ PARABENŮ
• HYPOALERGENNÍ
• BEZ SLS A SLES látek

• BEZ ALKOHOLU a BARVIV
•  KLINICKY TESTOVANÉ na citlivé pokožce
• RESPEKTUJÍCÍ přirozené pH

KOMPLETNÍ řAdA

BEZPEčNOST A VYSOKÁ KVALITA

VŠECHNY VÝROBKY JSOU:

Krém chrání jemnou dětskou 
pokožku zadečku a vytváří 
prodyšnou ochrannou vrstvu 
proti opruzeninám. Krém 
obsahuje 10 % oxidu zinku 
a panthenol, který působí 
regeneračně na pokožku.

Uklidňuje a chrání dětskou 
pokožku svým absorpčním 
a zjemňujícím složením 
založeném na rýžovém 
škrobu. Neucpává póry,  
a tak může pokožka dýchat.

OCHRANNÝ  
ZKLIdňUJÍCÍ KRéM, 100 ML dĚTSKÝ PUdR, 150 G

02736.10 02737.10

čistící ubrousky jemně čistí 
a zároveň vyživují citlivou 
dětskou pokožku. Jejich složení 
s lotosovým květem je ideální 
pro péči o pokožku během 
přebalování, ale také na čištění 
obličeje či rukou.

čISTÍCÍ UBROUSKY

02738.00 – 16 ks 
09163.10  – 72 ks, uzavíratelné 
02738.30 – 3 × 72 ks
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0+

1× Pěna do koupele „žádné slzy”, 200 ml
1× Šampon na vlasy „žádné slzy”, 200 ml
1× Ochranný zklidňující krém na dětský zadeček, 100 ml”

JEMNÝ ŠAMPON NA TĚLO  
A VLASY S NEUTRÁLNÍM PH

JEMNé MÝdLO, 
125 G

dÁRKOVÝ SET BABY MOMENTS

PĚNA dO KOUPELE, 
200 ML

JEMNÝ ŠAMPON 
NA VLASY „ŽÁdNé SLZY”, 

200 ML

03207 02844.10 – 200 ml 
02845.10 – 500 ml, dávkovač

02836.10 – 200 ml 
02836.XX – 500 ml, dávkovač

02855.10

koUPání A PÉče o PokožkU

ŠAMPON NA TĚLO 
„ŽÁdNé SLZY”

OCHRANNÝ KRéM 
dO CHLAdNéHO 

POčASÍ, 50 ML
MASÁŽNÍ  

OLEJÍčEK, 200 ML
JEMNé HYdRATAčNÍ 
TĚLOVé MLéKO

02850.10

02839.10

02847.10

02836.10 02841.10 – 200 ml 
02842.10 – 500 ml, dávkovač

02848.10 – 200 ml 
02849.10 – 500 ml, dávkovač
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ZUbní HygienA

nosní HygienA

0+

0+

4+
Než začnou růst zoubky, pediatři doporučují čistit dětské dásně po každém krmení, 

aby se předcházelo tvorbě bakterií. Pravidelným čištěním už v útlém věku vznikají dobré 
hygienické návyky, které pomohou, když se začnou objevovat první zoubky.

Kartáček na prst s extra měkkými silikonovými štětinkami 
je ideální na čištění a masáž dětských dásní. Pomáhá 
odstraňovat povlak z povrchu zubu a udržuje ústní dutinu 
čistou.
Zklidňující zubní gel díky výtažkům z heřmánku zklidňuje 
podrážděné dětské dásně a pomocí Xylitolu dezinfikuje ústní 
dutinu. Je bez příchutě a může se polykat. 
V nabídce i jako samostatný výrobek (02083).

Skládá se z kartáčku na masírování dásní a kartáčku 
na čištění s jemným vláknem. 
Malá zaoblená hlavička kartáčku na masírování je 
ideální pro dětská ústa a masážní výstupky pomáhají 
zmírňovat podráždění dásní. děťátko si taktéž zvyká 
na tvar kartáčku, kterým maminka začne čistit první 
mléčné zoubky.

Ergonomický tvar rukojeti  
a jemný a ohebný materiál 

pro šetrné odstranění nosních 
hlenů. disponibilní jemná 

tryska s vloženým absorpčním 
filtrem zabezpečuje 
maximální hygienu.

Tradiční nosní odsávačka 
ideální pro děti, které mají 
přebytek hlenů, a pro děti, 
které ještě nejsou schopné 
si nos vyčistit samy. Trysky 
jsou vyrobené z jemných 

a ohebných materiálů.

Uvolňuje hleny a pomáhá 
jejich lepšímu odsávání. 

Přirozeně čistí a hydratuje nos.

ZKLIdňUJÍCÍ ZUBNÍ GEL A KARTÁčEK NA PRST

ZUBNÍ KARTÁčKY – UčÍCÍ SET

NOSNÍ OdSÁVAčKA 
PHYSIOCLEAN

NOSNÍ OdSÁVAčKA 
BALóNKOVÁ

FYZIOLOGICKÝ ROZTOK 
dO NOSU 2 ML, 10 AMPULEK

02083.00

06961.00

04904.00 04923.00

04944.00

   
   

  E
XPERT

   
  B

EGINNING

   
   

TRAINING

   
   

  E
XPERT

   
  B

EGINNING

   
   

TRAINING
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Pomůcky Při koUPání

Zábavný teploměr ve tvaru velryby s digitálním 
displejem přesně změří teplotu vody v koupeli 
anebo v pokoji. Teploměr plave, takže poslouží 
i jako hračka.

Extra jemná a savá. 
Přímo z hlubin moře.

Jemné a zaoblené zoubky bezpečně 
odstraní mléčné stroupky z hlavičky 

novorozence. Pro zajištění maximální 
sterility lze hřeben tepelně sterilizovat.

Přírodní vlas hřebenu je velmi jemný k pokožce novorozence, a když vlásků přibyde, 
zaoblené zoubky hřebenu zabezpečí jemné česání bez poškrábání.

Vyrobená z čisté přírodní celulózy. 
Houbička nasaje hodně vody 
a je jemná k dětské pokožce.

Rybička vám pomůže 
zkontrolovat správnou 
teplotu vody.

TEPLOMĚR dO VOdY I POKOJE – VELRYBA

TEPLOMĚR dO VOdY RYBKA

MOřSKÁ dĚTSKÁ 
HOUBIčKA

SUPERABSORPčNÍ  
dĚTSKÁ HOUBIčKA

HřEBEN NA MLéčNé 
STROUPKY HřEBEN A KARTÁč

05920.00

06564.00 oranžová 
06564.10 růžová 
06564.20 modrá

62179

61777

06569.00 
oranžový

06569.10 růžový 06569.20 modrý06569.00 oranžový  

07865.00

0+
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PÉče o díTě0+

Zaoblené konce nůžek se postarají o bezpečné stříhání nehtů. 
V balení s praktickým krytem.

Stabilizační systém  
váhy

Praktická funkce 
pro vynulování váhy

Paměť s poslední 
naměřenou hodnotou

05912.00 oranžové 05912.20 modré

05577

05912.10 růžové

Krátké ostří 
se zaoblenými 
konci je ideální 
pro stříhání jemných 
novorozeneckých 
nehtů.

Vyrobené z bavlny, jemné 
a flexibilní. Anatomické 
konce pro bezpečné čištění 
dětských oušek.

NŮŽKY PRO NOVOROZENCENŮŽKY S KULATOU ŠPIčKOU

05913.00

VATOVé TYčINKY, 88 KS VATOVé TYčINKY, 160 KS

64759

Bavlněné tyčinky, 
jemné a flexibilní. 
Přírodně rozložitelné.

64457

Ergonomicky navržená a kompaktně tvarovaná váha zváží dítě již v jeho prvních dnech.  
Rozsah váhy je od 30 g do 20 kg. Sofistikovaný systém tlumení vibrací dokáže stabilizovat vážení  

za účelem přesného a rychlého zjištění hmotnosti dítěte i v případě, že se pohybuje.  
dostatečně dlouhá plocha umožňuje, že dítě může během vážení ležet.  

S paměťovou funkcí poslední naměřené váhy.

dĚTSKÁ dIGITÁLNÍ VÁHA
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NOVÉ 
VRSTVY
NOVÉ 

VRSTVY

VŽ
DY SUCHÁ PLENKA

2+
roky

4+

0+

6+

12+

Plenky Chicco Dry fit zajistí, 
aby pokožka vašeho dítěte zůstala 
vždy suchá a maximálně jemná. 
Prodyšný a měkký materiál udržuje 
pokožku zdravou a umožňuje jí neustále 
dýchat. Měkké okraje zabraňují 
protečení a spolu s pružným a znovu 
uzavíratelným zapínáním 
garantují maximální pohodlí. 
Plenky Chicco i přes svou 
vysoko absorpční vrstvu 
zůstávají ultra tenké.

Jemné boční 
okraje.

V suchu  
přes den i v noci.

Jemný a delikátní 
materiál.

Měkká a prodyšná vrstva 
pro zachování suché pokožky.

27

8-18kg
18-40 lbs

Maxi444
19

07170.00

07173.00

25

17

07171.00

07174.00

21

14

07172.00

07175.00

39000 04422.00

Již nemusíte utíkat s každou plenkou 
do popelnice. Příjemná vůně pytlíků 
eliminuje nepříjemný zápach.

Zásobník na použité plenky 
díky patentovanému 
systému zabraňuje úniku 
nepříjemného zápachu  
do místnosti. Nejsou 
potřeba žádné speciální 
náplně, používají se 
obyčejné pytlíky.

PARFéMOVANé SÁčKY NA PLENKY, 
50 KS

ZÁSOBNÍK 
NA POUŽITé 
PLENKY

DER
M

AT
O

LO
GICKY TESTO

VÁN
O
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nočníky A AdAPTÉry

PrAní

18+

Ideální pro přechod z plínek 
na záchod. Nočník s anatomickým 
tvarováním a vysokou opěrkou, 
která poskytuje dítěti pohodlné 
posazení. Zvýšená centrální sekce 
zabraňuje vyšplíchnutí obsahu 
nočníku. Praktické držátko pro 
snadnou manipulaci a čištění.

Pomáhá dítěti zvyknout si na WC. 
Měkký materiál a držátka 
po stranách zaručují maximální 
pohodlí. Ochrana proti vyšplíchnutí.

Jemná aviváž speciálně určená pro praní dětského 
oblečení a vhodná i pro dospělé s citlivou pokožkou. 
Aviváž je dermatologicky testovaná na citlivé 
pokožce. Hypoalergenní. Koncentrovaný roztok 
vystačí až na 30 praní.

05932.03 zelený

ANATOMICKÝ 
NOčNÍK CHICCO

06572.01 modrý

Speciální prací prostředek 
vhodný pro praní v ruce 
i pračce. díky svému složení 
s Aloe Vera efektivně 
odstraňuje skvrny a zápach 
a zanechává oblečení jemné 
a voňavé. Hypoalergenní, 
bez barviv a dermatologicky 
testovaný na citlivé 
pokožce. 
Koncentrované složení, 
až na 27 standardních praní. 

CHICCO dĚTSKÝ 
PRACÍ PROSTřEdEK, 1,5 L

07532.10

06572.02 růžový

AdAPTéR NA WC SOFT

05932.01 růžový 05932.02 modrý

67294.00 „Sladký Pudr”

AVIVÁŽ CHICCO KONCENTROVANÁ, 750 ML

05876.00 „Květinové objetí” 
PRANÍ

PRANÍ

0+
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Barevný, praktický a kompaktní teploměr. Ideální pro rektální, podpažní 
nebo ústní měření teploty. Špička teploměru je uzpůsobena dětem. 
Teploměr má signalizaci ukončení měření teploty, vnitřní paměť poslední 
naměřené hodnoty, funkci automatického vypnutí a indikátor vybité 
baterie. dodáván v praktickém plastovém ochranném pouzdře.

Teploměr navržen pro rektální měření teploty 
zejména u novorozenců. Má rychlé a jednoduché 
použití. Jeho špička je krátká a ohebná aby měření 
teploty bylo maximálně bezpečné a pohodlné. 
Teploměr má signalizaci ukončení měření teploty, 
vnitřní paměť poslední naměřené hodnoty, funkci 
automatického vypnutí a indikátor vybité baterie. 
dodáván s praktickým krytem pro maximum 
hygieny.

Multifunkční teploměr určený 
nejen na měření teploty dítěte, 
ale lze ho použít například 
i na zjištění teploty jídla  
nebo koupele. Teploměr je velmi 
rychlý a přesný. dokáže změřit 
teplotu ze vzdálenosti 4-6 cm 
během 1 sekundy. Je vybavený 
noční funkcí, která zabezpečí 
měření teploty během noci  
bez nutného buzení dítěte. díky 
signalizaci správné vzdálenosti 
při měření zvládne jeho obsluhu 
každý bez obav. Teploměr je také 
vybavený pamětí posledních  
10 měření, alarmem,  
který upozorní na horečku  
a velkým podsvíceným displejem 
pro lehké čtení naměřených 
hodnot i v noci.

digiTální TePloměry 0+

Rychlé měření Signalizace správné 
polohy měření

Noční režim

KOUPEL

SEC SEC
0

SEC
60

dÍTĚ JÍdLO

SEC SEC
0

SEC
60

06930.00

dIGITÁLNÍ TEPLOMĚR S OHEBNOU ŠPIčKOU

06931.00

INFRAčERVENÝ TEPLOMĚR 
BEZdOTYKOVÝ

06929.00

TEPLOMĚR dIGI BABY

SEC SEC
0

SEC
60
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beZPečnosTní Pomůcky0+

6+

Lampička uklidní 
dítě bez toho,  
aby rušila jeho 
spánek. Lampičku je 
možné zapojit  
do elektrické 
zásuvky, přičemž její 
spotřeba je jen 1 W.

LAMPIčKA 
NOčNÍ SVĚTLO

Pomáhají udržovat 
rovnováhu dítěte 
při jeho prvních 
krocích.

BEZPEčNOSTNÍ 
POPRUHY

68390

06460.10

Zabraňuje zranění 
dítěte o ostré hrany 
nábytku. Součástí je 
oboustranná lepicí 
páska na uchycení.

OCHRANA ROHŮ 
STOLU, 4 KS

60806

Zabraňuje, aby vaše dítě 
samo otevíralo ledničku, 
WC, skříně, zásuvky 
apod. Lehké připevnění 
pomocí oboustranné 
lepicí pásky. Praktický 
systém uzavírání.

PLASTOVÝ UZÁVĚR 
MULTI-LOCK

00588

Ochranný kryt 
na zásuvku zabrání 
dětem, aby si ublížily 
strkáním prstů  
anebo předmětů  
do zásuvky. 
Vyndání krytu 
pomocí přiloženého 
klíčku.

OCHRANA 
ELEKTRICKÝCH 
ZÁSUVEK, 10 KS

64082

Lampička s jemným 
světlem, která se 
automaticky zapne 
ve tmě a vypne se 
při dostatečné 
intenzitě světla z venku. 
LEd zabezpečí nízkou 
spotřebu energie.

LAMPIčKA 
NOčNÍ SVĚTLO 
S AUTOMATICKÝM 
SPÍNAčEM

07276.00

Praktické sluneční 
clony s dětským 
motivem o rozměru 
44×36 cm.

SLUNEčNÍ CLONA 
dO AUTA, 2 KS

07330.00
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ocHrAnA ProTi komárům

Výrobky řady Anti-Mosquito jsou tu,  
aby ochránily vás i vaše děti  
před nepříjemnými štípanci od komárů.  
Chicco jako specialista na děti přináší 
produkty, které jsou vhodné i na citlivou 
pokožku dětí a i pro těhotné ženy, díky 
aktivním složkám přírodního původu.

Ideální pro zklidnění svědící dětské pokožky. Přírodní složení s extraktem 
Zanthoxylum (čínská rostlina známá pro své zklidňující účinky) a mentolu  

pro chladivý pocit. Účinné proti různým druhům štípanců. Nezanechává skvrny 
ani mastné fleky. Neobsahuje amoniak ani alkohol. Bez parabenů.

ZKLIdňUJÍCÍ PERO PO ŠTÍPNUTÍ ROLL-ON, 10 ML

07833.00

Obsahuje aktivní složky přírodního původu vhodné 
na dětskou pokožku, pro těhotné ženy i pro všechny 
s citlivou pokožkou. Hlavní aktivní složkou je Citriodol, 
extrakt z eukalyptu známý pro své repelentní účinky. 
Sprej je dermatologicky testovaný a jeho účinnost trvá 
3 hodiny. Obal je navržen tak, aby fungoval ve všech 
úhlech a lépe se aplikoval i na děti, které chvíli nepostojí.

Ultrazvuková technologie je nepříjemná pro komáry, ale nemá žádný vliv na lidi. 
Odpuzovač nevylučuje žádné chemické látky a proto je vhodný i pro malé děti. 
V nabídce verze do zásuvky (220 V) s nízkou spotřebou energie i přenosná verze na baterii. Přenosná verze má 
praktický klip pro uchycení například na kočárek a průměrná výdrž baterie 1× 1,5 V je 100 hodin nepřetržitého 
používání. Baterie není součástí balení.

ANTI-MOSqUITO SPREJ, 100 ML

ULTRAZVUKOVÝ OdPUdZOVAč 
KOMÁRŮ, 220 V

ULTRAZVUKOVÝ OdPUdZOVAč 
KOMÁRŮ – PřENOSNÝ

01065.10

07221.10 07222.10

dLOUHOTRVAJÍCÍ
OCHRANA

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-zanzara
Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

Protezione 
  a lunga durata
  delicato e naturale sulla pelle

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Protezione 
  a lunga durata
  delicato e naturale sulla pelle

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-zanzara
Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-zanzara
Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken Protezione 

  a lunga durata
  delicato e naturale sulla pelle

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-mosquito
Anti moustique

Anti-Mücken

Protezione 
  a lunga durata
  delicato e naturale sulla pelle

• D
ER

MATOLOG
ICALLY TESTED

Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

Anti-zanzara
Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

Anti Anti 

Anti-mosquito
Anti moustique
Anti-Mücken

Anti-zanzara

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

Anti-zanzara

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

zanzara

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

zanzara

N A T U R A L  P R O T E C T I O N

3h

NATURAL 
PROTECTION

DER
M

AT
O

LO
GICKY TESTO

VÁN
O
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Disposable Post-Natal Briefs
The disposable non-woven briefs are soft and hygienic, and ideal in 
the first days after delivery, especially in case of stitches or 
Caesarean birth. Specifically designed to fit the sanitary towel, they 
are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

Disposable Post-Natal Briefs
The disposable briefs in soft and hygienic elasticated mesh are 
ideal in the first days after delivery, especially in case of stitches 
or Caesarean birth. 
They ensure maximum breathability and have been specifically 
designed to fit the sanitary towel. 
They are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

DISPOSABLE
Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are softer, longer 
and wider than traditional sanitary towels.  Made of 100% steam 
sterilised cotton, they have internal layers of cellulose to offer 
maximum absorbance.  They can be used with the Post-Natal 
Disposable Briefs.

Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are 
particularly long and large to ensure maximum protection.  
The special 3 layers make them even more absorbent and 
comfortable.  
The upper surface, made of special non-woven fabric, is 
comfortable and hypoallergenic, and always leaves the skin dry.  
The middle layer has a filtering layer of pure cellulose, which 
distributes the liquid evenly on the absorbent surface, avoiding 
the concentration of liquid.  
The inner layer holds the liquid inside through the highly 
absorbent cellulose wad, ensuring maximum comfort. 
They can be used with the Post-Natal Disposable Briefs.

SANITARY TOWELS

III IV
US/GB/P
F
E

38
46/48
46

I
36

42/44
44

ONE SIZE

00001137000300

8003670665922 8003670665939

00001137000400REF

EAN

8003670666257EAN

8003670666271EAN8003670665946EAN

00001138000000REF 00001143000000REF

00001142000000REF

Jednorázové netkané kalhotky jsou prodyšné 
a hygienické. Ideální pro první dny po porodu. 
V balení 4 kusy. V nabídce ve 2 velikostech – 36 a 38.

Speciálně navrženy pro použití po porodu. díky své délce 
a velikosti zajišťují maximum ochrany. Vysoká absorpční 
schopnost a vrchní vrstva z netkaného materiálu 
zabezpečí příjemné nošení a maximum pohodlí.

Hygienické síťované kalhotky pro první dny  
po porodu. Zaručují maximální prodyšnost 
a jsou speciálně vytvořené pro použití s poporodní 
vložkou. Tyto jednorázové kalhotky jsou ideální 
pro pobyt maminky v porodnici. V balení 4 ks. 
Univerzální velikost.

Pomáhá bříšku dostat se po porodu do původního tvaru. 
Pás vytváří cílenou kompresy bříška bez nepříjemného tlaku 
a zároveň umožňuje volnost pohybu. Je vyrobený z prodyšného 
materiálu kompletně potaženého bavlněnou vrstvou 
pro pohodlné nošení. Praktické uchycení pomocí suchého 
zipu umožní lehké nastavení požadované velikosti a tlaku. 
V nabídce 3 velikosti – S, M a L.

JEdNORÁZOVé KALHOTKY PO POROdU, 4 KS

POPOROdNÍ VLOŽKY, 30 KS

ELASTICKé KALHOTKY PO POROdU, 4 KS

STAHUJÍCÍ PÁS PO POROdU

01137.30 velikost 36 
01137.40 velikost 38

01143

01138.10

01164.11 velikost S 
01164.21 velikost M 
01164.31 velikost L

Disposable Post-Natal Briefs
The disposable non-woven briefs are soft and hygienic, and ideal in 
the first days after delivery, especially in case of stitches or 
Caesarean birth. Specifically designed to fit the sanitary towel, they 
are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

Disposable Post-Natal Briefs
The disposable briefs in soft and hygienic elasticated mesh are 
ideal in the first days after delivery, especially in case of stitches 
or Caesarean birth. 
They ensure maximum breathability and have been specifically 
designed to fit the sanitary towel. 
They are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

DISPOSABLE
Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are softer, longer 
and wider than traditional sanitary towels.  Made of 100% steam 
sterilised cotton, they have internal layers of cellulose to offer 
maximum absorbance.  They can be used with the Post-Natal 
Disposable Briefs.

Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are 
particularly long and large to ensure maximum protection.  
The special 3 layers make them even more absorbent and 
comfortable.  
The upper surface, made of special non-woven fabric, is 
comfortable and hypoallergenic, and always leaves the skin dry.  
The middle layer has a filtering layer of pure cellulose, which 
distributes the liquid evenly on the absorbent surface, avoiding 
the concentration of liquid.  
The inner layer holds the liquid inside through the highly 
absorbent cellulose wad, ensuring maximum comfort. 
They can be used with the Post-Natal Disposable Briefs.

SANITARY TOWELS

III IV
US/GB/P
F
E

38
46/48
46

I
36

42/44
44

ONE SIZE

00001137000300

8003670665922 8003670665939

00001137000400REF

EAN

8003670666257EAN

8003670666271EAN8003670665946EAN

00001138000000REF 00001143000000REF

00001142000000REF

Disposable Post-Natal Briefs
The disposable non-woven briefs are soft and hygienic, and ideal in 
the first days after delivery, especially in case of stitches or 
Caesarean birth. Specifically designed to fit the sanitary towel, they 
are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

Disposable Post-Natal Briefs
The disposable briefs in soft and hygienic elasticated mesh are 
ideal in the first days after delivery, especially in case of stitches 
or Caesarean birth. 
They ensure maximum breathability and have been specifically 
designed to fit the sanitary towel. 
They are disposable and therefore extremely practical during the 
hospital stay.

DISPOSABLE
Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are softer, longer 
and wider than traditional sanitary towels.  Made of 100% steam 
sterilised cotton, they have internal layers of cellulose to offer 
maximum absorbance.  They can be used with the Post-Natal 
Disposable Briefs.

Post-Natal Sanitary Towels
Specifically designed for the post-natal period, they are 
particularly long and large to ensure maximum protection.  
The special 3 layers make them even more absorbent and 
comfortable.  
The upper surface, made of special non-woven fabric, is 
comfortable and hypoallergenic, and always leaves the skin dry.  
The middle layer has a filtering layer of pure cellulose, which 
distributes the liquid evenly on the absorbent surface, avoiding 
the concentration of liquid.  
The inner layer holds the liquid inside through the highly 
absorbent cellulose wad, ensuring maximum comfort. 
They can be used with the Post-Natal Disposable Briefs.

SANITARY TOWELS

III IV
US/GB/P
F
E

38
46/48
46

I
36

42/44
44

ONE SIZE

00001137000300

8003670665922 8003670665939

00001137000400REF

EAN

8003670666257EAN

8003670666271EAN8003670665946EAN

00001138000000REF 00001143000000REF

00001142000000REF

Pro mAminky0+

Nastavitelné  
pomocí  
suchého  
zipu

Rostoucí 
elasticita  
pro pohodlný 
pohyb
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Pohodlná a bezpečná podpora 
pro dítě a zdravá poloha pro mámu 
během krmení.

dítě ležící na hraně polštáře přirozeně 
posiluje krk a záda a zlepšuje tak svou 
koordinaci.

boPPy je ideální 
odPověď Pro PoTřeby 
děTí A jejicH rodičů 

v růZnÝcH eTAPácH 
vÝvoje.

POLŠTÁř NA KOJENÍ

čAS NA CVIčENÍ

 

vv

 

V útulném hnízdečku Boppy může 
dítě odpočívat v pohodlné poloze 

s mírně zdviženou hlavičkou.

dítě, které začíná samostatně sedět, potřebuje 
od své maminky nejen povzbuzení, ale i pohodlné 

opěradlo, které mu pomůže držet rovnováhu.

OdPOčINEK A ZÁBAVA

ZKOUŠKA SEdU

Kojící polštář Boppy podepře dítě do ergonomické polohy pohodlné pro kojení nebo krmení z láhve 
a poskytne úlevu poskytne úlevu pro vaše ramena i záda. Tato poloha vám umožní lépe přitisknout 
dítě a vytvářet si tak pevnější vztah. Boppy můžete využít také jako oporu pro dítě v jeho různých 
vývojových fázích. díky jeho unikátní struktuře a elasticitě bude jedna velikost vyhovovat všem.  
V nabídce verze s bavlněným potahem i exkluzivní verze velur/bavlna. Pro maximum hygieny je 

možné polštář i potah prát v pračce a sušit v sušičce.

79902.0672 Woodsie 79902.0836 Chevron 79902.0843 Peaceful Jungle 79903.0842 velur/bavlna 
Cream Life Tree

boPPy – nejoceŇovAnějŠí PolŠTář nA kojení A nejen To

0+
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0+
HrAčky nejen do PosTÝlky

MEdVÍdEK S PROJEKTOREM

Jemný plyšový medvídek s nádhernými světelnými efekty a melodiemi. 
100% jemňoučký s měkkými plastovými částmi ideální na mazlení. 
Projektor automaticky mění barvy a můžete si nastavovat i jejich 
intenzitu ve 3 úrovních. 30 minut klasických a moderních melodií, 
včetně zvuků přírody děťátko zabaví. Speciální tlačítko na přepínání 
mezi melodiemi. Hračku je možné prát v pračce  
a tak se jednoduše udržuje.

3 úrovně projekce:

1. Projekce na strop

2. Jemná projekce

3. Noční světlo

Pratelné v pračce

08015.20

08015.10
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02430.20

02430.10

PROJEKTOR GOOdNIGHT STARS

Pomocí projektoru vytvoříte čarovnou atmosféru během usínání. díky příjemným 
melodiím a barevné projekci hvězdiček po celé místnosti, anebo funkci nočního 
světla, nebude usínání v dětském pokoji problém. Projektor je navíc doplněný 
o odnímatelnou plyšovou hračku.

PROJEKTOR dUHOVÁ KOSTKA

Vyberte si mezi 96 kombinacemi světelných efektů doplněných 
o příjemnou hudbu či zvuky přírody. 4 různé světelné efekty,  
7 barev + automaticky se měnící barvy a 3 směry projekce, to je 
množství možností pro klidné usínání dítěte. Speciální tlačítko 
aktivuje hudbu a spustí 20 minut jemných melodií a zvuků přírody.

4 typy projekce:

Srdíčka
Obláčky

Hvězdičky
Noční světlo

Dálkové ovládání

0+
ProjekTory

02427.10

02427.20
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0+
Přeneste do dětského pokoje kouzelnou atmosféru hvězd a vzdálených galaxií.  
Kolotoč Magic Stars je malé zábavné centrum, které uklidní dítě před i během spánku. Kolotoč je 
vybavený LEd projektorem, díky kterému zobrazuje na plátně kolotoče, anebo přímo na stěnách  
a stropu dětského pokoje, točící se hvězdičky a planety. Kolotoč je taktéž vybavený funkcí nočního 
světla a 2 typy hudby. dálkové ovládání kolotoče, i senzor pláče, který automaticky zapne kolotoč, 
zabezpečí jeho lehké a pohodlné ovládání.

Krásný kolotoč s motivem známé pohádky červené Karkulky. Manuálně ovládaný kolotoč, který jednoduše 
přeměníte na hudební skříňku s možností uchycení na postýlku. Tři odnímatelné figurky – červená Karkulka, 

zlý vlka a strom v lese – se otáčejí v rytmu hudby. Praktické a jednoduché uchycení na postýlku.

Klasické natahovací hračky ve tvaru měsíčku nebo hvězdičky spustí po zatáhnutí 
za kroužek příjemnou a jemnou melodii. Hladké a zaoblené tvary, s možností 
uchycení na postýlku.

HrAčky nA PosTÝlkU

Dálkové ovládání

Zvukový senzorpro automatickou aktivaci

3 
ty

py

 projekce:

Kolotoč s projekcí 
na plátno

Projekce na stěny 
a strop

Jemné noční světlo

02429.20

02429.10

01192

60132

KOLOTOč NAd POSTÝLKU MAGIC STARS

KOLOTOč NAd POSTÝLKU 
čERVENÁ KARKULKA

HRAJÍCÍ HVĚZdIčKA A MĚSÍčEK

01191

Chicco A5 CZ komplet.indd   37 12.12.2017   16:08:44



38

3-18m

koUsáTkA A cHrAsTíTkA
Kousátka a chrastítka Chicco pomáhají při prořezávání dětských zoubků, ale i při rozvoji 
manuálních koordinačních schopností dítěte. Různé tvary a materiály dítě zaujmou a zabaví. 
Všechna kousátka jsou 100% bezpečná a bez povrchové úpravy barvou.

Různé povrchy

KLÍčE NA KROUŽKU HVĚZdIčKY 
NA KROUŽKU

MALÝ VLÁčEK 123

SLON

ŽIRAFA

RYBKY NA KROUŽKU

TULEň

05953.00

61412

05954.00

05955.00

Různé povrchy a materiály s možností 
libovolně spojovat jednotlivé části

07681.00

Možnost spojovat a tvořit řetěz

Pohyblivé 
plastové 
kroužky

*bez laku a barvy

Ro
tu

jíc
í h

la
va

 se
 zá

ba
vn

ým
 zv

uk
em

Jemné gumové části
pro masírování dásní

Chladící kousátko
a chrastítko.

61411

05956.00
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Možnost spojovat a tvořit řetěz
Pohyblivé 
plastové 
kroužky

koUsáTkA A cHrAsTíTkA
3-24m3 zábavné textilní dečky s motivy zvířátek vyrobených z různých materiálů. Různé výrazné barvy 

a kombinace více druhů látek stimulují dětský zájem i vizuální a manuální dovednosti. Hračky jsou 
velmi tenké, a proto jsou lehce uchopitelné i malými dětskými ručičkami.  
Hračky je možné prát v pračce.

Jemné textilní hračky 
doplněné o mnoho aktivit 

pro zabavení dítěte. Hračky 
pomáhají rozvíjet hmatové 

a senzorické schopnosti. 
Mnoho chrastítek, kousátek 

a šňůrek dítě zaujme a zabaví.

Zábavná zvířátka s praktickým 
klipem pro uchycení na 

kočárek. Kombinují v sobě 
jemné plastové a látkové 

materiály pro rozvoj 
hmatových zručností dítěte. 

Mnoho různých částí  
pro zabavení dítěte. 
Kousátka, kroužky, 
chrastítka a mnoho 

jiného.

Zrcátko
Po stlačení píská

VIBRUJÍCÍ OPICE

Zrcátko

Jemné plastové kousátkoMOTÝL

ZEBRA 
NA KROUŽKU 
PLYŠOVÁ

SLON NA KROUŽKU

dINOSAURUS

ŽELVA

07893.00

07202.00

07895.00

72375

07894.00HROCH 
PLYŠOVÝ

07200.00

Zatažením
 za nohu se rozvibruje

00907
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CHRASTÍTKO ROBOT KUCHAř ELEKTRONICKÝ

ROLER HRAJÍCÍ

CHRASTÍTKO KONVIčKA 
ELEKTRONICKÁ

VIBRUJÍCÍ TELEFON 
S FOTOAPARÁTEM

KÁčA AqUARIUM

07700.00

6-36m

Robot kuchař je skvělá elektronická hračka plná světel a zvuků,  
která umožní dítěti poznat svět skutečných cukrářů. Pootočením ručky 
aktivujete zábavné světelné a hudební efekty a barevné kuličky začnou 

rotovat. 8 hudebních a zvukových efektů. Hračka má také mnoho 
manuálních aktivit pro rozvoj hmatových schopností dítěte.

Nafukovací válec 
s 5 míčky a hudbou 
pro mnoho zábavy 
a rozvoj dětské 
motoriky.

Elektronická hračka v tvaru zahradní 
konvičky přináší dětem svět skutečných 
zahradníků plný světel a zvuků. 
Stlačením symbolu květinky aktivujete 
zábavné světelné a hudební efekty. 
Nakloněním konvičky směrem dolů 
můžete díky pohybovému senzoru 
slyšet zvuk vody a jemnou melodii. 
8 hudebních a zvukových efektů 
a mnoho manuálních aktivit pro rozvoj 
hmatových schopností dítěte.

První dětský telefon plný zábavy. 
Nabízí desítku různých zvonění 
provázených světelnými a vibračními 
efekty a rotujícími zvířátky na displeji.

Káča pomáhá dětem rozvíjet 
koordinaci rukou a zvyšuje hudební 
podvědomí. Po stlačení se barevné 

rybky začnou točit za doprovodu 
světelných a zvukových efektů.

07703.00

65300

60067 70074

elekTronickÉ HrAčky
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ROLER HRAJÍCÍ

3-36m

3v1 zábavná hračka v sobě kombinuje kromě hrazdičky i 2 aktivní stolky s nastavitelnou výškou. 
Hračka je plná manuálních aktivit, zábavných zvukových efektů, včetně hudební klávesnice.  
Vhodné pro děti od 3 měsíců.

3. Opěrný stolek

3in 1

2. Aktivní stolek

1. H
razdička

65408

Barevná textilní spirála poskytuje dítěti nekonečné množství 
zábavy díky součástkám jako je zrcadélko, rotující kuličky a jiné. 
Lehká manipulace a připevnění na kočárek.

Ideální hračka pro dítě během 
sezení v jídelní židličce. díky 
přísavce drží pevně na místě. 
Centrální část se otáčí o 360° 
a různé plastové povrchy 
a kolečka pomáhají rozvíjet 
hmatové schopnosti dítěte.

Plavající zábavné centrum 
s množstvím manuálních aktivit.

Zábavná hračka do vody, 
která se točí a stříká vodu.

69029

70106

00032

07201.00

HRAZdIčKA dELUXE

SPIRÁLA NA KOčÁREK ŽIRAFA

KAčENKA POTÁPĚč, 6M+ BUBLINKOVÝ OSTROV dO VOdY HRAčKA NA JÍdELNÍ ŽIdLIčKU 
TOUCH&SPIN

HrAZdičkA A jinÉ HrAčky
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HrAčky nA domA
9-36m

Měkká pohodlná hrací podložka vytvořená z pěnových puzzle v různých provedeních. Některé části 
puzzle je možné vyjmout a vrátit zpět na místo. Puzzle je možné libovolně spojovat a vytvářet tak 
skvělé místo na hraní a lezení.

07162.00

07163.00

05316.00

Barevná pyramida skládající 
se z 6 barevných kroužků různých 
velikostí. Hračka pomáhá dítěti 
rozvíjet zručnost a rozpoznávání 
barev.

Zábavný bowlingový set, který pomáhá 
dětem procvičovat jejich zručnosti. 
6 barevných kuželek s tvářemi opiček 
a s čísly můžete rozdělovat a kombinovat, 
stavět na sebe a vytvářet tak mnoho 
zábavných her. Hračka podporuje 
rozvoj motorické zručnosti, koordinaci, 
rovnováhu, přesnost a kreativitu dítěte.

07161.00

07423.50

06993.00

05228.00

PUZZLE PĚNOVé

KUŽEL S KROUŽKY

KUŽELKY OPIčKY

HUdEBNÍ BUBNY

Elektronické bubny pro rozvoj 
hudebních zručností. Vydávají 

zvuky, světla a mají 3 hrací módy: 
volné bubnování, udrž rytmus 

a skládej.
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cHodíTkA A odrážedlA
9-36m

Aktivní hračka 2v1 – aktivní chodítko a hrací centrum  
s množstvím aktivit. Chodítko je ideální pomocník při prvních 
krocích a díky pohybovému senzoru podporuje dítě v chůzi. 
Aktivní centrum je plné her, světel a zábavných zvuků.

Odrážedlo Chicco All Around má skvělý 
tvar autíčka a jízda na něm pomáhá rozvíjet 
motorické zručnosti dítěte. Otočná kolečka 
zajišťují volnost pohybu a příjemnou jízdu.  
do odkládacího prostoru pod sedačkou se odloží 
vše potřebné. Odrážedlo ve verzi deluxe je navíc 
vybavené elektronickým aktivním centrem  
na volantu a možností připojení tyče na tlačení 
odrážedla rodičem. Nosnost odrážedla je 20 kg.

Odrážedlo Charlie využíváme nejprve jako 
chodítko, díky kterému se dítě přidržuje 
při prvních krocích a následně slouží jako 
odrážedlo. Hračka má mnoho manuálních 
aktivit a úložný prostor pod sedadlem. 
Nosnost odrážedla je 20 kg. 

65261

05235.00

07347.10 Deluxe

CHOdÍTKO ACTIVITY

OdRÁŽEdLO LETAdLO CHARLIE

OdRÁŽEdLO ALL AROUNd

07347.02
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07907.00

odrážedlA A Trojkolky
18m-5r

Ikonická hračka Chicco s novou tváří. Koník Rodeo v sobě skrývá mnohé aktivity, které potěší 
a zabaví každé dítě. díky speciálnímu senzoru, který reaguje na pohlazení či nakrmení mrkvičkou, 
koník mrká očima, řehtá štěstím nebo žvýká. Klobouk koníka je aktivní centrum se zvuky  
a melodiemi. Houpací koník má přídavnou základnu, a tak, když dítě povyroste, slouží jako 
odrážedlo pro samostatnou jízdu. Nosnost koníka je 25 kg.

Zábavné trojkolky s tváří pelikána anebo v designu motorky ducati. Maximum bezpečnosti a jednoduché ovládání. 
Uzamykatelná řídítka i kolečka zabezpečí, že dítě může volně šlapat, i když je zrovna tlačeno rodičem. 
Vodící tyč je teleskopicky nastavitelná. Po odejmutí tyče může dítě samo jezdit.

Rea
guje na dotyky, řehtá a m

rká.

06714.00 
Pelikán

07412.07 
Ducati

KONíK RODeO

TROJKOLKA
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odrážedlA
2 možnosti  

použití:

2r+
1. Lehká jízda

5r+
2. Volná jízda

max 25 kg

2r-5r

ducati Monster je první motorka v podobě odrážedla, na kterém můžou nejmenší motorkáři jezdit jako skuteční 
šampioni. Široká kolečka, stejně jako přídavná pomocná kolečka, pomáhají udržovat rovnováhu a bezpečnou jízdu.  
Po odstranění pomocných koleček můžou malí motorkáři jezdit se stejnou volností jako na skutečné motorce.  
Na řídítkách najdete tlačítko s realistickým zvukem startující motorky. Nosnost odrážedla je 25 kg.

Odrážedla Chicco pomáhají dítě zvykat na udržení rovnováhy 
na 2 kolech. Odrážedla jsou vyrobena z pevného a velmi lehkého 
materiálu. Kolečka jsou z měkčeného plastu pro příjemnou jízdu. 
Výška sedadla a řídítek je možné nastavovat a tak odrážedlo 
přizpůsobit růstu dítěte. Nosnost odrážedla je 25 kg.  
V nabídce 3 modely: Red Bullet, Pink Arrow a ducati Scrambler.

71561

01716.04

01716.10

01716

OdRÁŽEdLA

OdRÁŽEdLO dUCATI MONSTER
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interaktivní hračky: kde se tradice 
střetává s digitálním světem.
Chicco představuje skvělou linii dětských stavebnic, která spojuje dva světy v jeden a vytváří tak 
intenzivnější zážitek ze hry. Klasická stavebnice je doplněna o magické bloky, které přenesou dítě  
do speciálního světa rozšířené reality.
rozšířená realita je kombinací skutečných hraček, na které se koukáte přes tablet nebo telefon  
a virtuálních scén vytvořených softwarem, který rozšiřuje pohled o animace a zvuky. Stačí zaostřit  
na speciální dílek stavebnice a najednou celá ožije.
Stavebnice Chicco Magic Blocks garantují intenzivní hrací zážitek stimulující dětskou kreativitu  
a představivost, koordinaci rukou a logické zručnosti.
Pro vstup do světa rozšířené reality je třeba nainstalovat aplikaci do vašeho mobilu či tabletu.

Rozšířená Realita:
Jak na to

Stáhněte Si aplikaci zdaRma  «App Toys Blocks»

hraj si a objevujZaostřiPostav

Ef
ek

t r
ozšířené reality
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1-6r

sTAvebnice

Efekt rozšířené reality

in 12

Jedinečná stavebnice, která kombinuje tradiční stavebnice s novými technologiemi. Klasické stavební 
sady jsou doplněné o speciální grafiku, která po nasnímání rozhýbe hračku ve vašem tabletu  
nebo smartphonu. Virtuální scény vytvořené pomocí softwaru, doplňují hru o animace a zvuky  
a vytvářejí tak nový rozměr hraní. díky většímu tvaru kostek je stavebnice i pro menší děti. Stavebnice 
zaručuje intenzivní zážitky z hraní, stimuluje dětskou tvořivost a představivost, koordinaci rukou 
a logické schopnosti. V nabídce různé druhy stavebnic s různým zaměřením i počtem kostek.

06811.00

02307.00

Ef
ek

t r
ozší

řené reality

Ef
ek

t r
ozšířené reality

in 15

in 13

60136.00

07425.00

07424.00

STAVEBNICE „APP TOYS”  
30 KS – dINOSAURUS

STAVEBNICE „APP TOYS”  
40 KS – dOPRAVNÍ PROSTřEdKY

STAVEBNICE „APP TOYS”  
20 KS – ZÁCHRANÁřSKÁ VOZIdLA

STAVEBNICE „APP TOYS”  
70 KS – EXTRA SAdA

STAVEBNICE „APP TOYS”  
70 KS – HASIčSKÁ STANICE
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Malá autíčka z řady Turbo Team jsou 
jednoduše ovladatelná a plná bláznivých 
efektů. Jednoduše natáhnete a stlačením 

střechy odstartujete závod.

Služební autíčko z edice Turbo 
Team zabaví všechny děti. 

Jednoduché ovládání – stačí 
natáhnout směrem dozadu, stlačit 

střechu a autíčko vyrazí vpřed. 
Skvělou akci doplní zvuky a světla.

Garáž Chicco Turbo Team skvěle doplňuje mini autíčka z této řady 
a vytváří nový prostor pro hru. Hračka je vybavena zvukovými 
a světelnými efekty pro ještě více zábavy. Mnoho aktivit jako rampa, 
výtah, startovací dráha, benzínová pumpa a mnoho dalšího dítě 
zabaví na dlouhé hodiny. Součástí balení jsou i 2 autíčka.

07305.00 07303.00

07301.0007300.00

07901.00

07414.00

TUrbo TeAm
2-6r

Jízda po dvou kolech

V rodině Turbo Team nesmí 
chybět ani Fiat 500 Abarth.

07667.00

07902.00

AUTÍčKO TURBO TEAM 
TOMMY

AUTÍčKO TURBO TEAM 
WILLY

AUTÍčKO TURBO TEAM 
HENRY

AUTÍčKO TURBO TEAM 
dONNIE

AUTÍčKA TURBO TEAM  
HASIčI A POLICIE

AUTÍčKO TURBO TOUCH MINI  
FIAT 500 ABARTH

GARÁŽ TURBO TEAM STOP & GO

Efekt ruční brzy

Jízda po zadních kolech

Chicco A5 CZ komplet.indd   48 12.12.2017   16:10:26



49

2-6r

TUrbo ToUcH

Turbo Touch je skvělá rodinka autíček a motorek poskytující vzrušující zábavu malým i velkým. 
Jednoduše zatlačte na střechu auta – auto nastartuje a je připravené na jízdu! Opětovným zatlačením 
auto za zvuku motoru zrychlí, prudce zabrzdí a „pozdraví” troubením na klakson.

61780

AUTÍčKO TURBO TOUCH 
MOdRé

MOTORKA TURBO TOUCH 
dUCATI

AUTÍčKO TURBO TOUCH 
FIAT 500 RŮŽOVé

AUTÍčKO TURBO TOUCH 
FIAT 500 ABARTH

61782

AUTÍčKO TURBO TOUCH 
čERVENé

00388

07331.10

07331.00
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2-6r

rc modely

Závodní auto se skutečným driftovacím efektem. Intuitivní ovládání díky 
volantu a jeho natáčení. Centrální driftovací tlačítko a zajímavé zvukové 
efekty potěší každého malého závodníka.

06190.00

Robot a auto jako transformer 
na dálkové ovládání. 

Jednoduchá přeměna auta  
na robota a naopak. Praktický 
dálkový ovladač se 4 tlačítky 

pro určení směru jízdy. dálkově 
ovládaná světla a zvuky.

07823.00

Závodní Fiat 500 se zvukem klaksonu 
a burácejícího motoru. Intuitivní 
dálkové ovládání ve tvaru volantu 
sleduje směr natočení a podle toho 
auto zatáčí. Skvělá hračky pro kluky 
i holky.

Pro budoucí motorkáře. Motorka ducati s dálkovým ovládáním v tvaru 
řídítek motorky. Natočením řídítek motorka mění směr jízdy podle přání. 
Jednoduché ovládání, skutečné zvuky motoru a klaksonu. Originál ducati.

07275.00

00389

První autíčko na dálkové ovládání. 
Jednoduché ovládání pomocí čtyř 
tlačítek, které určují směr jízdy. 
Velká kola pro super jízdu na každém 
zpevněném povrchu.

09152.00

AUTÍčKO dANNY dRIFT
AUTÍčKO BUGINA BOBBY

AUTÍčKO FIAT 500

MOTORKA dUCATI

ROBOAUTO
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disney kolekce
0-36m

Kouzelná hůlka disney Princess 
pro skutečné malé princezny. Elektronický 
pohybový senzor aktivuje světla a melodie. 

Skvělé chrastítko originál disney.

Hudební válec disney s motivem pohádky Lví král v sobě 
skrývá 3 různé hry. Elektronický buben, vkládání tvarů  

na rozvoj dětské logiky, poznávání barev a válec pro podporu 
lezení. Skvělá hračka poskytující mnoho zábavy.

Kolotoč nad postýlku Bambi v sobě skrývá nejen 
jemné rotující hračky, ale i příjemné melodie  
a projektor, který automaticky mění barvy  

podle zvuků hudby a promítá postavičku Bambi  
na strop dětského pokoje. Textilní postavičky 

Bambi, zajíček a motýl jsou odnímatelné  
pro samostatnou hru.

4 textilní kostky s motivy známých disney 
pohádek. Kostky buď pískají, chrastí anebo 
mají zrcátko pro ještě více zábavy.

07804.00

07156.00

07518.00

KOSTKY TEXTILNÍ

CHRASTÍTKO – KOUZELNÁ 
HŮLKA MAGIC PRINCESS

KOLOTOč 
NAd POSTÝLKU BAMBI

HUdEBNÍ VÁLEC A VKLÁdAčKA LVÍ KRÁL

07514.00
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