


DWUSTRONNY KOKON NIEMOWLĘCY 
OWALNY
BEZPIECZNIE I SPOKOJNIE NICZYM W BRZUSZKU MAMY.

Kokon niemowlęcy otula maluszka i zapewnia mu poczucie komfortu już 
od pierwszych dni w domu. Dzięki ograniczeniu przestrzeni wokół dziecka 
bezpieczniej czują się także rodzice. 

Nasz kokon świetnie sprawdzi się do leżakowania, w podróży, czy w łóżku 
rodziców.  Dziecko, które przyzwyczai się do przestrzeni wyznaczonej przez 
kokon, czuje się bezpieczniej w każdym nowym miejscu.

Kokon uszyliśmy z najwyższej jakości bawełny. Jest niezwykle wytrzymały, 
odporny na czyszczenie oraz sprawdzi się także u Małych Alergików. W środku 
wypełniony jest antyalergicznym puchem silikonowym,  gwarantującym 
dziecku niezwykłe poczucie miękkości i wygodę.

Wymiary kokonu:  zewnętrznie: 60×85 (+/- 2 cm)
  wewnętrznie: 40×70 cm (+/- 2 cm) 

Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:   Antyalergiczna kulka  i włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

DWUSTRONNY KOKON NIEMOWLĘCY 
PROSTOKĄTNY
Wymiary kokonu: zewnętrznie:  70×43 cm (+/- 2 cm) 
  wewnętrznie: 63×35 cm (+/- 2 cm) 
Skład:   100% bawełna premium .
Wypełnienie:   Antyalergiczna kulka silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

BAWEŁNA

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !

Warianty kolorystyczne / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

Warianty kolorystyczne / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW



KOMPLET POŚCIELI DWUSTRONNEJ 
Z WYPEŁNIENIEM 
KOMFORT I CIEPŁO DLA TWOJEGO MALEŃSTWA.

Przyjemny w dotyku, ciepły i jednocześnie przewiewny komplet pościeli dla 
niemowląt. Wykonany z wysokiej jakości bawełny.

Komplet zawiera kołderkę i poduszeczkę z wypełnieniem. Poduszeczka jest 
płaska, aby nie zachwiać naturalnego rozwoju układu szkieletowego maluszka. 
Na naszej bawełnianej podusi dziecko bez wysiłku przyjmie najwygodniejszą 
dla siebie pozycję. 

Kołderkę wypełnia wysokiej jakości hipoalergiczna włóknina silikonowa. 
Zapewnia ciepło, nie dopuszczając jednocześnie do przegrzania. Wypełnienie 
kompletu zostało przyszyte, dzięki czemu można wygodnie prać go w całości, 
nie obawiając się o przemieszczanie.

Komplet uszyliśmy z bawełny premium. Naturalne właściwości bawełny 
sprawiają, że poduszeczka i kołderka są niezwykle miękkie, bardzo delikatne  
i przyjazne dla skóry, także tej bardziej wrażliwej. Są równocześnie odporne  
na wielokrotne pranie i codzienne użytkowanie.

Wymiary:   Kołdra:  75×95 cm   Kołdra:  100x135 cm 
  Podusia:  30x40cm (płaska)  Podusia:  40x60 cm (płaska) 

możliwość uszycia w innych wymiarach - 
max. szerokości 155cm

Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:   Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie prać ręcznie. Nie suszyć w suszarce bębnowej. 

BAWEŁNA

KOMPLET 
NIEMOWLAKA

KOMPLET 
STARSZAKA

ZOBACZ WIĘCEJ !

Warianty kolorystyczne / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW



KOMPLET POŚCIELI DWUSTRONNEJ 
BEZ WYPEŁNIENIA
Wysokiej jakości dwustronny komplet pościeli wykonany z bawełny. Niezwykle 
miękki i wygodny, odpowiedni także dla alergików.

Bawełniana pościel Mantulien jest niezwykle wytrzymała. Bez trudu 
zniesie wielokrotne pranie i prasowanie, nie mechaci się i nie traci kształtu. 
Hipoalergiczna bawełna, z której została wykonana, sprawia także, że pościel 
jest odpowiednio ciepła, a jednocześnie przewiewna. Odpowiednia zarówno 
na letnie, jak i jesienne miesiące. Dzięki klasycznemu, uniwersalnemu designowi 
sprawdzi się zarówno u starszaków, jak i nastolatków.

Komplet nie posiada wypełnienia. 

Wymiary:   Kołdra:  150×200 cm  Kołdra:  100x135 cm 
  Poduszka:  50x60cm   Podusia:  40x60 cm 

możliwość uszycia w innych wymiarach - 
max. szerokości 155cm

Skład:   100% bawełna premium. 
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej. 

ROŻEK NIEMOWLĘCY DWUSTRONNY 
MATA DO ZABAWY
Delikatnie otulający rożek niemowlęcy, niezastąpiony już od pierwszych dni 
życia Maleństwa. Wykonany z najwyższej jakości bawełny. Wytrzymały i bardzo 
ciepły, a jednocześnie przewiewny. Doskonale sprawdzi się także u maluszków 
zmagających się z alergią. 

W środku wypełniony jest antyalergiczną, oddychającą włókniną silikonową. 
Rożek można prać w całości. Posiada także taśmę do regulacji, umożliwiającą 
dopasowanie go do potrzeb i upodobań każdego niemal Maleństwa, 
a w kolejnych etapach życia z powodzeniem posłuży jako mata do zabawy lub 
cieplutka kołderka. Może też stać się ulubionym kocykiem.

Wymiary:  75×75 cm
Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

BAWEŁNA

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



DWUSTRONNA PODUSZKA DO KARMIENIA
Niesamowicie miękka charakterystyczna dwustronna wielofunkcyjna poduszka 
do karmienia.  Zmniejsza obciążenie szyi i ramion w czasie karmienia . Rogal 
można wykorzystać również jako podparcie dla noworodka po karmieniu lub 
jako pomoc przy siadaniu i raczkowaniu.  
Idealnie dopasowuje się swoim kształtem gdyż środku bawełniany rogal 
wypełniony antyalergicznym puchem silikonowym zapewniającym miękkość, 
a także sprężystość.  Rogal wykonany jest obustronnie z najwyższej jakości 
bawełny, która nie spiera się, „nie mechaci” i nie traci swoich właściwości nawet 
po wielokrotnym praniu. Poszewka zapinana na bezpieczny suwak jest łatwa 
do zdjęcia z poduchy i wyprania. 

Wymiary:  60×40 cm (+/- 2 cm) 
Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:  Antyalergiczna kulka silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

OCHRANIACZ RULON
Ochraniacz otula maluszka i zapewnia mu poczucie komfortu już od pierwszych 
dni w domu. Dzięki ograniczeniu przestrzeni wokół dziecka bezpieczniej czują 
się także rodzice. Dziecko, które przyzwyczai się do przestrzeni wyznaczonej 
przez ochraniacz, czuje się bezpieczniej w każdym nowym miejscu. Nasz 
stylowy, dekoracyjny ochraniacz rulon świetnie sprawdzi się nie tylko jako 
ochrona w łóżeczku dziecka, ale znajdzie również zastosowanie w kołysce czy 
koszu Mojżesza.
Ochraniacz rulon uszyliśmy z najwyższej jakości bawełny. Jest niezwykle 
wytrzymały, odporny na czyszczenie oraz sprawdzi się także u małych alergików, 
można go również używać na tapczanie, podłodze, na kocyku na świeżym 
powietrzu, w ogrodzie, na tarasie. Rulon umożliwi maluchowi bezpieczne 
poruszanie się w jego wnętrzu, chroniąc przed uderzeniami. 

Dodatkowo, rulon ochronny zabezpiecza przed wsadzeniem nóżek lub rączek 
w szczeble łóżeczka. W środku wypełniony jest antyalergicznym puchem 
silikonowym,  gwarantującym dziecku niezwykłe poczucie miękkości i wygodę.

Wymiary:  150 cm,  200 cm + troczki do wiązania.
Skład:   100% bawełna premium.
Wypełnienie:   Antyalergiczny puch silikonowy.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

BAWEŁNA

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



BAWEŁNA

DWUSTRONNY ŚPIWOREK DO SPANIA
Niezwykła miękkość i wygoda oraz bezpieczeństwo. Cieplutki, delikatnie otulający 
śpiworek do spania, niezastąpiony już od pierwszych dni życia Maleństwa. 
Wykonany z najwyższej jakości bawełny. Wytrzymały i bardzo ciepły, a jednocześnie 
przewiewny. Doskonale sprawdzi się także u maluszków zmagających się z alergią. 
Śpiworek wypełniony jest antyalergiczną, oddychającą włókniną silikonową – nie 
ma możliwości przegrzania. Posiada troczki do regulacji otulenia, umożliwiający 
dopasowanie go do potrzeb i upodobań każdego niemal Maleństwa.

Wymiary:    35×70 cm (+/- 2 cm) 
45×90 cm (+/- 2 cm)  

Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej. 

KOCYK DO FOTELIKA
Kocyk do fotelika samochodowego to obowiązkowy element każdej wyprawki!  
Zapewni dziecku komfort, chroniąc je przed chłodem i przyjemnie otulając 
w  trakcie podróży czy spaceru. Kocyk ma uniwersalny rozmiar, pasuje 
do fotelików i wózków z 3 i 5 punktowymi pasami. To wygodny i bezpieczny 
sposób na przewożenie maluszka. Jest idealnym zabezpieczeniem przed 
zabrudzeniem poszycia fotelika, sprawdzi się również podczas spaceru 
w wózku, a także w domu jako rożek albo kocyk do leżaczka.

PRZEŚCIERADŁO NA GUMCE
Ekologiczne, wysokiej jakości prześcieradło dla spokojnych i przespanych 
nocy. Miękkie i elastyczne prześcieradło wykonane z wysokiej jakości 
bawełny. Nie podwija się, idealnie przylega do powierzchni materaca, a dzięki 
odczuwalnej miękkości, śpiący maluszek czuje się bezpiecznie i komfortowo. 
Prześcieradło jest odporne na zabrudzenia, a jednocześnie bardzo trwałe. 

Wymiary:   40×90 cm | 60x120 cm | 70 x 140 cm
Skład:   100% bawełna premium. 
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Wymiary:   115×90 cm
Skład:   100% bawełna premium. 
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



MUŚLIN

DELIKATNY OTULACZ BAMBUSOWY MUŚLIN
Niezwykle przyjemny w dotyku, duży i bardzo komfortowy w użytkowaniu 
otulacz muślinowy. Idealny jako kocyk, niezastąpiony zarówno w podróży, jak 
i w domu. Zapewnia dziecku ciepło, a jednocześnie doskonale chroni przed 
przegrzaniem. 

Nasz otulacz wykonaliśmy z tetry muślinowej, która łączy najlepsze cechy 
bawełny i bambusa. Wysoka zawartość tkaniny bambusowej powoduje,  
że otulacz jest bardzo trwały i odporny na długotrwałe użytkowanie. Bawełna 
dodaje mu miękkości i sprawia, że jest przyjemny dla delikatnej skóry dziecka. 
Jest także w pełni bezpieczny dla Małych Alergików. Otulacz świetnie sprawdzi 
się zarówno u maluszków, przedszkolaków, jak i starszych dzieci. Może zostać 
ukochaną przytulanką Twojego dziecka i towarzyszyć mu w najpiękniejszych 
momentach dzieciństwa.

Wymiary:  120×120 cm
Skład:   60% bambus, 40% bawełna.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

PIELUSZKI MUŚLIN
Muślinowe pieluszki stworzyliśmy z myślą o wszystkich maluszkach, których 
skóra jest wyjątkowo wrażliwa. Dzięki wyjątkowemu połączeniu bambusa  
i bawełny pieluszka jest delikatna i hipoalergiczna, a jednocześnie trwała  
i bardzo odporna na wielokrotne pranie. 

Doskonale chłonie wodę. W zestawie znajdują się dwie pieluszki.  
To obowiązkowy element każdej wyprawki. Można korzystać z niej w klasyczny 
sposób, jak również przy karmieniu maleństwa, odbijaniu, w podróży, czy 
na długich spacerach. 

To produkt uniwersalny - każda Mama wie, że pieluszkę warto mieć zawsze przy 
sobie. Z muślinowej pieluszki bez obaw mogą korzystać także Mali Alergicy. 
Tetra muślinowa jest hipoalergiczna, nie powoduje odparzeń i wykazuje 
właściwości antygrzybiczne.

Wymiary:  70x70 cm
Skład:   60% bambus, 40% bawełna.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



MUŚLIN

KOMPLET CHUSTECZEK MUŚLIN
Chusteczka muślinowa to znakomite rozwiązanie dla wszystkich wrażliwych 
maluszków. W odróżnieniu od popularnych chusteczek wielokrotnego 
użytku nie uczula i jest w pełni bezpieczna dla delikatnej skóry dziecka.   
W zestawie znajdują się 4x pieluszki jednostronne w dwóch wariantach kolekcji 
Mantulien. Tetra muślinowa, z której uszyliśmy chusteczkę, jest materiałem 
antyalergicznym, oraz bardzo odpornym na wielokrotne pranie i użytkowanie. 
Równocześnie jest przyjemna w dotyku, dzięki czemu korzystanie z chusteczki 
jest dla maluszka w pełni komfortowe. To także rozwiązanie ekologiczne, 
w duchu zero waste, ponieważ chusteczki można używać wielokrotnie. Sprawdzi 
się zarówno u maluszka, jak i starszaka. Można korzystać z niej w standardowy 
sposób, jak również użyć jako śliniaczka lub poduszeczki pod główkę.

Wymiary:   35×30 cm
Skład:   60% bambus, 40% bawełna.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C. 

Wirowanie max. 800/min. Nie suszyć w suszarce bębnowej. 
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

CHUSTECZKA Z DASZKIEM
Muślinowe chusteczki z daszkiem stworzyliśmy z myślą o wszystkich maluszkach, 
których skóra jest wyjątkowo wrażliwa. Dzięki wyjątkowemu połączeniu bambusa 
i bawełny czapeczka jest delikatna i hipoalergiczna, a jednocześnie trwała i bardzo 
odporna na wielokrotne pranie. Doskonale chłonie wodę. To obowiązkowy 
element każdej wyprawki. Chustka chroni główkę przed wiatrem i promieniami 
słońca, posiada daszek, który dodatkowo chroni przed słońcem buźkę. Daszek 
można wywinąć, lub zostawić na płasko. Z muślinowej chusteczki bez obaw mogą 
korzystać także Mali Alergicy. Tetra muślinowa jest hipoalergiczna, nie powoduje 
odparzeń i wykazuje właściwości antygrzybiczne.

RĘCZNIK MUŚLINOWY
Muślinowy ręcznik stworzyliśmy z myślą o wszystkich maluszkach, których skóra 
jest wyjątkowo wrażliwa. Dzięki wyjątkowemu połączeniu bambusa i bawełny 
ręcznik  jest delikatny i hipoalergiczny, a jednocześnie trwały i bardzo odporny 
na wielokrotne pranie. Doskonale chłonie wodę. To obowiązkowy element 
każdej wyprawki. Można korzystać z niej w klasyczny sposób, jak również 
zabrać ze sobą  w podróż czy też na plażę. Z muślinowego ręczniczka bez obaw 
mogą korzystać także Mali Alergicy. Tetra muślinowa jest hipoalergiczna, nie 
powoduje odparzeń i wykazuje właściwości antygrzybiczne.

Wymiary:   90×90 cm
Skład:   60% bambus, 40% bawełna.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

Wymiary:   65×35 cm
Skład:   60% bambus, 40% bawełna.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C. 

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

MANTULIEN GOSSYPIUM SIMPLE DOTS SUNSET ANIMAL FERA MEADOW

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



VELVET

KOKON NIEMOWLĘCY OWALNY
Bezpiecznie i spokojnie niczym w brzuszku Mamy.
Kokon niemowlęcy otula maluszka i zapewnia mu poczucie komfortu już 
od pierwszych dni w domu. Dzięki ograniczeniu przestrzeni wokół dziecka 
bezpieczniej czują się także rodzice. Nasz kokon świetnie sprawdzi się do 
leżakowania, w podróży, czy w łóżku rodziców. 

Dziecko, które przyzwyczai się do przestrzeni wyznaczonej przez Kokon, czuje 
się bezpieczniej w każdym nowym miejscu. Kokon uszyliśmy z najwyższej jakości 
bawełny oraz Velvetu.  Jest niezwykle wytrzymały, odporny na czyszczenie oraz 
sprawdzi się także u Małych Alergików. 

W środku wypełniony jest antyalergicznym puchem silikonowym,  
gwarantującym dziecku niezwykłe poczucie miękkości i wygodę. 

Wymiary:   zewnętrznie : 60×85 cm |  wewnętrznie: 40×70 cm
Skład:   100% bawełna premium , 100%  velvet 
Wypełnienie:  antyalergiczna kulka  i włóknina silikonowa
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C,  

wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

KOKON NIEMOWLĘCY PROSTOKĄTNY
Wymiary:   zewnętrznie : 70×43 cm |  wewnętrznie: 63×35 cm
Skład:   100% bawełna premium , 100%  velvet 
Wypełnienie:  antyalergiczna kulka silikonowa
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C,  

wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

Warianty kolorystyczne / Kolekcje: 

BEŻ BRĄZ BRUDNY RÓŻ MIĘTOWY MIODOWY OLIWKA SZARY

Warianty kolorystyczne / Kolekcje: 

BEŻ BRĄZ BRUDNY RÓŻ MIĘTOWY MIODOWY OLIWKA SZARY

ZOBACZ WIĘCEJ !
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VELVET

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

BEŻ BRĄZ BRUDNY RÓŻ MIĘTOWY MIODOWY OLIWKA SZARY

PODUSZKA DO KARMIENIA 
NIESAMOWICIE MIĘKKA WIELOFUNKCYJNA PODUSZKA DO KARMIENIA. 

Zmniejsza obciążenie szyi i ramion w czasie karmienia . Rogal można 
wykorzystać również jako podparcie dla noworodka po karmieniu lub jako 
pomoc przy siadaniu i raczkowaniu. 

Idealnie dopasowuje się swoim kształtem gdyż w środku bawełniany rogal 
wypełniony antyalergicznym puchem silikonowym zapewniającym miękkość, 
a także sprężystość.

Rogal wykonany jest obustronnie z najwyższej jakości velvetu , który nie spiera 
się „nie mechaci” i nie traci swoich właściwości nawet po wielokrotnym praniu.
Poszewka zapinana na bezpieczny suwak jest łatwa do zdjęcia z poduchy  
i wyprania. 

Wymiary:  60×40 cm
Skład:   100%  velvet. 
Wypełnienie:  Antyalergiczna kulka silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 40°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej. 

OCHRANIACZ RULON 
ABY MALUSZKOWI ZAPEWNIĆ SPOKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO.

Ochraniacz otula maluszka i zapewnia mu poczucie komfortu już od pierwszych 
dni w domu. Dzięki ograniczeniu przestrzeni wokół dziecka bezpieczniej czują się 
także rodzice. Dziecko, które przyzwyczai się do przestrzeni wyznaczonej przez 
ochraniacz , czuje się bezpieczniej w każdym nowym miejscu.

Nasz ochraniacz rulon świetnie sprawdzi się nie tylko jako ochrona w łóżeczku 
dziecka, ale znajdzie również zastosowanie w kołysce czy koszu Mojżesza i otuli 
maluszka już od pierwszych dni życia.

Ochraniacz rulon uszyliśmy z najwyższej jakości Velvetu. Jest niezwykle 
wytrzymały, odporny na czyszczenie oraz sprawdzi się także u małych alergików, 
można go również używać na tapczanie, podłodze, na kocyku na świeżym 
powietrzu, w  ogrodzie, na tarasie. Rulon umożliwi maluchowi bezpieczne 
poruszanie się w jego wnętrzu, chroniąc przed uderzeniami. 

Dodatkowo, rulon ochronny zabezpiecza przed wsadzeniem nóżek lub rączek 
w szczeble łóżeczka. W środku wypełniony jest antyalergicznym puchem 
silikonowym,  gwarantującym dziecku niezwykłe poczucie miękkości i wygodę.

Wymiary:   150×200 cm + troczki do wiązania.
Skład:   100% Velvet.
Wypełnienie:   Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

ZOBACZ WIĘCEJ !

ZOBACZ WIĘCEJ !



VELVET

ROŻEK NIEMOWLĘCY
NIEZWYKŁA MIĘKKOŚĆ I WYGODA.

Cieplutki, delikatnie otulający rożek niemowlęcy, niezastąpiony już 
od  pierwszych dni życia Maleństwa. Wykonany z najwyższej jakości Velvetu 
oraz bawełny jersey . Wytrzymały i bardzo ciepły.  W środku rożek wypełniony 
jest antyalergiczną, oddychającą włókniną silikonową, rożek można prać 
w całości. Posiada także pasek do regulacji, umożliwiający dopasowanie go do 
potrzeb i upodobań każdego niemal Maleństwa. Rożek przyda się także na 
kolejnych etapach życia dziecka. Z powodzeniem posłuży jako mata do zabawy 
lub cieplutka kołderka. Może też stać się ulubionym kocykiem. 

Wymiary:  75×75 cm
Skład:   Velvet , 100% bawełna jersey.
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

WOREK
Worek dziecięcy, pełniący również funkcję plecaka. Wykonany z Velvetu. Idealny 
na przedszkolną wyprawkę, weekendową wycieczkę czy spacer do parku. 
Plecak dla dziecka doskonały na lekcję WF-u, wyjście na basen lub na schowanie 
wszystkich swoich skarbów.

Wymiary:  35×43 cm
Skład:   100% VELVET, sznurek bawełniany.
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

KOCYK DO FOTELIKA
Kocyk do fotelika samochodowego to obowiązkowy element każdej wyprawki!  
Zapewni dziecku komfort, chroniąc je przed chłodem i przyjemnie otulając 
w  trakcie podróży czy spaceru. Kocyk ma uniwersalny rozmiar, pasuje do 
fotelików i wózków z 3 i 5 punktowymi pasami. To wygodny i bezpieczny sposób 
na przewożenie maluszka. Jest idealnym zabezpieczeniem przed zabrudzeniem 
poszycia fotelika, sprawdzi się również podczas spaceru w  wózku, a także 
w domu jako rożek albo kocyk do leżaczka.

Wymiary:   115×90 cm
Skład:    Velvet
Wypełnienie:  Antyalergiczna włóknina silikonowa.
Pochodzenie:  Szyte i wyprodukowane w Polsce.
Sposób prania:   Prać w temperaturze max. 30°C.  

Wirowanie max. 800/min.  
Nie suszyć w suszarce bębnowej.  
Nie wybielać. Nie czyścić chemicznie.

Warianty kolorystyczne  produktów z tej strony / Kolekcje: 

BEŻ BRĄZ BRUDNY RÓŻ MIĘTOWY MIODOWY OLIWKA SZARY
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