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Jesteśmy polską marką oferującą wyroby tekstylne i pielęgnacyjne
przeznaczone dla dzieci już od pierwszych dni życia. Dzięki dużemu doświadczeniu
i zaangażowaniu Mam przy projektowaniu produktów, wiemy jakie potrzeby najmłodszych powinien spełniać nasz asortyment. Ważna jest dla nas praktyczność,
tak nieoceniona w pierwszych miesiącach opieki nad maleństwem. Nie zapominamy
także o modzie i staramy się, aby każda Mama znalazła u nas coś dla siebie.
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SEN I WYPOCZYNEK
Spokojny, zdrowy, słodki… sen jest niezwykle
ważny dla naszego zdrowia. U nas znajdziesz
produkty, które sprawią, że Twoje dziecko będzie
miało wyłącznie kolorowe sny, a Ty pewność,
że zdrowo rośnie.

PODUSZKI DO WÓZKA

PODUSZKA DO WÓZKA VELVET

PODUSZKI

Doskonale sprawdzi się już od pierwszych miesięcy życia
jako miękki podkład pod główkę w domu czy w podróży.
Pasuje zarówno do łóżeczka jak i wózka (można przywiązać ją do wkładki z tej samej kolekcji). Poduszka jest dwustronna – z jednej strony posiada warstwę 100% bawełny,
z drugiej mięciutki velvet.

biały leśna przygoda

granatowy liski

0+

Do wózka, do łóżeczka, z pianką memory…mamy je
wszystkie, bo wiemy jak ważny jest spokojny sen
w pierwszych miesiącach życia. Wszystkie wykonane są
z wysokiej jakości surowców oraz dopasowane do wieku
dziecka.

niebieski papugi

33x26cm

100% bawełna/
100% poliester

szary góry

pranie w 30°

zielony wróżki
produkt
polski

PODUSZKI DO WÓZKA

PODUSZKA DO WÓZKA WAFEL
Poduszka do wózka Wafel jest produktem, który sprawdzi się już od pierwszych miesięcy życia jako miękki podkład
pod główkę w domu czy w podróży. W połączeniu z wkładką do wózka Wafel stanowić będzie zgrany duet, który ożywi
wygląd wózka. Poduszka wykonana jest ze 100% bawełny – z jednej strony posiada nadruk, z drugiej strukturę wafla.
W środku znajduje się antyalergiczne wypełnienie. Dzięki uroczemu kształtowi może być również chętnie przytulana.

boho
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indie

0+

33x26cm

kraina zwierząt

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

leśna polana

produkt
polski

PODUSZKI DO WÓZKA

PODUSZKA DO WÓZKA Z FALBANKĄ
Poduszka z falbanką velvet nadaje się do wózka, do łóżeczka,
bądź jako poduszeczka do podtrzymywania główki niemowlęcia.
Wykonana jest z delikatnej tkaniny velvet,
a wypełnienie stanowi antyalergiczna włóknina silikonowa.
Materiały te nie podrażnią delikatnej skóry dziecka. Poduszka jest
płaska, idealna nawet dla noworodków.

szary

0+

35x25 cm

kość słoniowa

100% poliester

biały

produkt polski

pranie w 30°

PODUSZKI DO WÓZKA

retroróż

szary jeżyki

PODUSZKA MOTYLEK
Poduszka Motylek zapewni bezpieczną i wygodną podróż maluszka.
Jej specjalny kształt dopasowuje się do główki dziecka, siedzącego
w foteliku samochodowym lub w wózku. Stanowi dodatkową ochronę
główki przed wstrząsami. Jest pokryta z jednej strony mięciutką tkaniną
minky, a z drugiej delikatną bawełną. Wypełnienie poduszki to antyalergiczna włóknina silikonowa.

grafitowy

0+

miętowy

26x35cm

100% bawełna/
minky

szary kwiaty

pranie w 30°

granatowy

produkt polski
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PODUSZKI KLINY
Poduszki kliny ułatwiają oddychanie noworodkom. Dbają
o to, by główka dziecka znajdowała się w odpowiedniej
pozycji, niwelującej ryzyko zakrztuszenia.
W zależności od rozmiaru można je wykorzystać
w łóżeczku lub wózku.

Poduszka-klin
ułatwiająca oddychanie
Ułatwia oddychanie oraz zapewnia bezpieczeństwo
podczas wypoczynku. Jej specjalny kształt sprawia,
że główka dziecka znajduje się w odpowiedniej pozycji,
nie dopuszczającej do zakrztuszenia się pokarmem.
Poduszki-kliny są wykonane z wysokogatunkowej pianki
z perforacją na całej powierzchni. Zapewniają właściwą
cyrkulację powietrza i nie dopuszczają do nadmiernego
pocenia główki oraz szyi. Zdejmowany pokrowiec jest
przyjazny dla delikatnej skóry maluszka.
Dostępne są modele w rozmiarze 60×38 cm do
łóżeczek stacjonarnych i turystycznych oraz 30×38 cm
do wózków typu gondola. Produkowane w Polsce.

Bezpieczne trójkąty
Poduszka – DWA KLINY przeznaczona dla dzieci, które należy
układać w pozycji bocznej bezpiecznej. Pozycja taka zapobiega m.in. ulewaniu. Kształt poduszki ogranicza również
możliwość przesuwania się dziecka i odwracania na
brzuszek, chroniąc niemowlaka przed uduszeniem podczas
snu.
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Poduszka-klin ułatwiająca oddychanie LUXE ALOE VERA
Trwały i delikatny w dotyku pokrowiec z tkaniny Aloe Vera ma właściwości antyalergiczne i antybakteryjne. Zastosowanie zapięcia na zamek błyskawiczny bardzo
ułatwia zdejmowanie i konserwację pokrowca. Wkład został wykonany z wytrzymałej
i elastycznej pianki o gęstości T25, która została poddana karbowaniu na całej powierzchni. Takie rozwiązanie zapewnia właściwą cyrkulację powietrza i nie dopuszcza
do nadmiernego pocenia główki oraz szyi dziecka.

PODUSZKI

PODUSZKA KORYGUJĄCA
Ergonomiczna poduszka wspomagająca prawidłowe ukształtowanie główki dziecka. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu i nieodkształcającej się gąbce wypełniającej zmniejsza punktowy nacisk główki dziecka na podłoże. Pomaga
główce malucha nabrać naturalnego, okrągłego kształtu.

0-6 msc

22x22cm

92% bawełna/
8% elastan

pranie w 30°

produkt polski

PODUSZKI

PODUSZKA MEMORY
Poduszka Memory jest doskonała dla dzieci. Jej wypełnienie stanowi
znana z materacy pianka Memory, która dopasowuje się do kształtu
głowy podczas snu. Zapobiega to odkształceniu delikatnej główki dziecka. Otwory zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza. Poduszka
pasuje do standardowej poszewki 40x60 cm.

0+

57x37cm

100% poliester
100% pianka
poliuretanowa

pranie w 30°

produkt polski
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PRZEŚCIERADŁA
Prześcieradła Sensillo zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza oraz są miłe w dotyku, dzięki czemu nie podrażniają delikatnej skóry dziecka. Skutecznie ochraniają
materac przed zabrudzeniami, a zastosowanie gumek
sprawia, że materiał nie przesuwa się.

Prześcieradło drukowane
Prześcieradło drukowane wykonane jest z najwyższej jakości i miłej w dotyku
bawełny. Zapewni maluszkowi komfort snu, a wszyta na całej długości
gumka pozwoli na łatwe powlekanie i idealne dopasowanie do materaca
120×60cm.

Prześcieradło do wózka frotte/jersey

Prześcieradło frotte / jersey

Prześcieradło wykonane jest z miłej w dotyku tkaniny frotte lub jersey.
Wszyta gumka zapobiega zsuwaniu się, gwarantuje odpowiednie napięcie prześcieradła, a także pozwala na dopasowanie się do każdego
kształtu materaca.
Pasuje na materace o wymiarach 35×75 cm (+/- 5 cm).

Prześcieradło z tkaniny frotte lub jersey pasuje na typowe materacyki
dziecięce – 120x60cm. Chroni powierzchnię materacyka przed wycieraniem i zabrudzeniem. Szeroki wybór kolorów umożliwia dobranie prześcieradła odpowiedniego do wnętrza dziecięcego pokoju.
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POŚCIEL

POŚCIEL

Pościel dziecięca nie tylko ma spełniać praktyczną
funkcję czyli zapewniać dziecku ciepło podczas snu, ale
także nadawać wyjątkowy wygląd łóżeczku. Dlatego
tak ważne jest, by była nie tylko uszyta z najlepszych,
bezpiecznych i miłych dla skóry dziecka materiałów, ale
także kolorowa i mogąca odmienić wystrój pokoiku.

KOMPLET POŚCIELI
Komplet pościeli zapewni najmłodszym optymalny komfort snu.
Poszycie kompletu wykonane jest z mikrofazy zwanej też mikrofibrą,
która ma wiele zalet. Jest znana z wysokiej odporności
na spieranie. Jej mikrowłókna zapewniają odpowiednią cyrkulację
powietrza chroniąc przed przegrzewaniem i jednocześnie utrzymując
przyjemne ciepło. Komplet jest w całości antyalergiczny.

0+

40x60cm
135x100cm

100% poliester

pranie w 40°

produkt polski

POŚCIEL

KOMPLET POŚCIELI DELUXE
Został stworzony po to, żeby zapewnić dzieciom optymalny komfort
snu. Kołdra jest przepikowana estetycznym wzorem i wzmocniona
lamówką. Dzięki temu zwiększyliśmy jej trwałość. Poszycie z mikrofazy oraz trzystugramowe wypełnienie daje odpowiednią cyrkulację
powietrza i jednocześnie utrzymuje przyjemne ciepło. Komplet jest
w całości antyalergiczny i został wypełniony włóknami silikonowymi
z certyfikatem OEKO-TEX 100.

0+

40x60cm
135x100cm

100% poliester

pranie w 40°

produkt polski
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POŚCIEL

POŚCIEL 2-ELEMENTOWA
Zestaw pościeli uszyty jest z miłej w dotyku
i trwałej bawełny 100%. Przygotowane w kolekcji
połączenia kolorystyczne idealnie pasują do każdego dziecięcego pokoiku. Komplet poszewek jest
dopasowany do standardowych pościeli dziecięcych - zawiera poszewkę na kołderkę o wym.
100x135cm i poszewkę na poduszkę 40x60cm.
Pościel zapinana jest na zamek.

dmuchawce

róże
0+

trójkąty
40x60cm
135x100cm

100% bawełna

piórka szare
pranie w 40°

produkt polski

POŚCIEL

POŚCIEL 2-ELEMENTOWA
Komplet pościeli składa się z poszewki na kołderkę i poduszkę. Został uszyty z miłej w dotyku i trwałej bawełny 100%,
która zapewnia przyjemne poczucie komfortu podczas snu. Harmonijne połączenia kolorystyczne będą idealnie
pasowały do każdego dziecięcego pokoiku. Komplet pasuje do pozostałych produktów z kolekcji Plusz Karo. Zestaw
zawiera poszewkę na kołderkę o wym. 100x135cm i poszewkę na poduszkę 40x60cm. Jest zamykany na zakładkę.

chmurki

14

jelonki

0+

leśna przygoda

zwierzątka

40x60cm
135x100cm

100% bawełna

pranie w 40°

produkt polski

KOCYKI

Nasze kocyki posiadają piękne kolory, modne wzory
i ozdobione są ciekawymi aplikacjami, niezwykle zajmującymi każdego malca. Dbamy także o najwyższą jakość
wykonania, by były w pełni bezpieczne i mogły zapewnić
komfort w domu czy podczas spaceru.

KOCYK DZIERGANY BAWEŁNIANY
Delikatny, ekskluzywny, dziergany kocyk bawełniany sprawdzi się wiosną i wczesną
jesienią w domu, na spacerze, czy jako okrycie maleństwa w trakcie podróży.
Stanowi połączenie klasyki i skandynawskiego stylu. Wykonany został z przędzy
bawełnianej, dzięki czemu zachowuje lekkość i miękkość. Delikatny splot zapewnia
odpowiednią cyrkulację powietrza.

KOCYK BAMBUSOWO-BAWEŁNIANY
Kocyk doskonale sprawdzi się w domu, w podróży i na spacerze. Wykonany jest
z włókna bambusowego i bawełny, co nadaje mu właściwości termoregulacyjne
i antyalergiczne. Jest delikatny, miły w dotyku i przewiewny. Idealnie nadaje się
na prezent. Wyprodukowany w Polsce.
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KOCYK BAMBUSOWY
Kocyk bambusowy doskonale sprawdzi się w domu, w podróży i na spacerze. Wykonany jest w 100% z włókna bambusowego, co w wyglądzie daje wrażenie połysku a w dotyku niezwykłej delikatności. Charakterystyczny splot sprawia,
że kocyk jest przewiewny i idealnie nadaje się na letnie dni. Włókna bambusowe odpowiadają właściwościom
termoregulacyjnym, antyalergicznym oraz antybakteryjnym. Idealnie sprawdzi się jako prezent.

OTULACZ Z KAPTURKIEM
BAMBOO GIFT
Bambusowy kocyk z kapturkiem doskonale sprawdzi się
w domu, w podróży i na spacerze. Wykonany został w 100%
z włókna bambusowego, co nadaje mu właściwości antyalergiczne i termoregulacyjne. Jest delikatny, miły w dotyku
i przewiewny. Jego tekturowe opakowanie sprawia,
że idealnie nadaje się na prezent.

KOCYKI

LEKKI KOCYK MINKY
Lekki kocyk Minky to doskonałe rozwiązanie na wiosenno-letnie spacery.
Wykonany z delikatnej bawełny i mięciutkiej tkaniny minky, w zależności od
potrzeb może być używany obustronnie. Każdy wzór kocyka posiada inny
kolorowy nadruk. Na kocyku znajdują się również barwne wstążeczki, które
zainteresują każdego maluszka.

grafitowy łapacze
snów

granatowy

miętowy

szary jeżyki

szary kwiaty

retro-róż
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0+

75x100cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

produkt polski

KOMPLETY

Nasze dwustronne komplety z poduszką i kołderką
idealnie sprawdzą w domu i na spacerze. Wykonane są
z wysokiej jakości materiałów, które zapewnią komfort
każdemu maluchowi. Modne wzory pasować będą do
wózków i pokoików dziecięcych.

KOMPLETY

KOMPLET MINKY
Komplety mają optymalną grubość, wielkość i kształt. Zapewnią dziecku ciepło, a przy tym łatwo je ułożyć w łóżeczku
lub wózku. O design zadbały mamy. Efekt? Komplety Minky są kwintesencją stylu. Wykorzystaliśmy najmodniejsze
materiały (minky), kolory i wzory.

króliczki różowy

zwierzątka jasnoszary

wieloryby turkusowy

ptaki retroróż
many szary

0+

35x30cm
75x100cm

100% poliester/
100% bawełna

pranie w 30°

produkt polski

KOMPLETY

KOMPLET VELVET

Komplet Velvet to zestaw kocyka o wymiarach
75x100 cm oraz poduszeczki 35x30 cm. Dostępny jest
w 6 wzorach, które są modnym zestawieniem wzorzystej
bawełny z bardzo przyjemnym w dotyku velvetem.
Tkanina velvet jest niezwykle miękka i delikatna. W dotyku przypomina najwyższej klasy aksamit.

flamingi różowy
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szare paski

0+

wyścig niebieski

35x30cm
75x100cm

gwiazdki miętowy

100% poliester/
100% bawełna

pranie w 30°

szary lamy

produkt polski

szary króliczki

KOMPLETY

KOMPLET DO ŁÓŻECZKA PLUSZ KARO

Komplet do łóżeczka Plusz Karo to połączenie wysokiej jakości bawełny oraz miłego i delikatnego pluszu. Zestaw
składa się z dwustronnej płaskiej poduszki oraz kołderki z miękkim wypełnieniem. Połączenie milutkich tkanin idealnie
sprawdzi się w łóżeczku, gondoli czy kołysce i zapewni komfort twojemu dziecku. Komplet wypełniony jest antyalergiczną silikonową włókniną. Pasuje do innych produktów z naszej kolekcji.

chmurki

jelonki

35x25cm
95x75cm

0+

zwierzątka

zwierzątka

100% poliester/
100% bawełna

pranie w 30°

produkt
polski

KOMPLETY

KOMPLET DLA STARSZAKA PLUSZ KARO

Komplet dla starszaka Plusz Karo to wyjątkowy zestaw, który przyjemnie otuli do snu dzieci w wieku przedszkolnym. Poduszka i kołderka jedną stronę wykonaną mają z aksamitnego w dotyku pluszu, druga strona to
drukowana bawełna ze stylowymi wzorami. Całość wypełniona jest antyalergiczną włókniną silikonową. Komplet
sprawdzi się w łóżeczku, może być wykorzystywany jako miękka mata dla maluszków. Kołderka posiada wymiary
100×135, poduszka 40×60 cm.

chmurki

jelonki

0+

zwierzątka

40x60cm
100x135cm

100% poliester/
100% bawełna

pranie w 30°

leśna przygoda

produkt
polski
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KOMPLETY

KOMPLET DZIERGANY
Komplet do łóżeczka to połączenie najwyższej jakości muślinu z jednej strony, z przędzą bawełnianą z drugiej. Dzięki
takiemu połączeniu powstał elegancki zestaw, który łączy ze sobą klasę, jakość i praktyczność. Komplet sprawdzi się
zarówno w ciepłe letnie dni jak i w trakcie chłodniejszej zimy. Składa się z dwustronnej płaskiej poduszki oraz kołderki
z antyalergicznym wypełnieniem. Dzięki skandynawskiemu stylowi zestaw pasuje do każdego dziecięcego pokoiku.

szary

niebieski

0+

30x40cm
80x100cm

100% bawełna/
wnętrze:
100% poliester

różowy

pranie w 30°

produkt polski

pranie w 30°

produkt polski

KOMPLETY

KOMPLET MUŚLINA
Komplet do łóżeczka to połączenie wysokiej jakości muślinu
z jednej strony, z drukowaną bawełną z drugiej. Składa się z dwustronnej płaskiej poduszki oraz kołderki z wypełnieniem. Połączenie
naturalnych i przewiewnych tkanin idealnie sprawdzi się w łóżeczku,
gondoli czy kołysce. Wypełniony jest antyalergiczną silikonową
włókniną. Komplet zapakowany jest w gustowne kartonowe opakowanie, w sam raz na prezent.

różowy
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grafitowy

0+

niebieski

27x37cm
75x95cm

100% bawełna/
wnętrze:
100% poliester

KOMPLETY

KOMPLET DO WÓZKA VELVET
W skład kompletu wchodzi śliczna poduszka z uszami misia oraz kołderka z delikatnym wypełnieniem włókniną silikonową. Dwustronny komplet jest wykonany
z wysokiej jakości materiałów – kolorowej bawełny oraz bardzo przyjemnej
tkaniny velvet, która utuli każdego bobasa. Komplet idealnie sprawdza się
w wózku, łóżeczku, kołysce czy jako mata dla maluszka. Sama poduszka
może służyć jako przytulanka.

zielony wróżki

biały leśna przygoda

granatowy liski
36x28cm
56x76cm

0+

niebieski papugi
100% poliester/
100% bawełna

pranie w 30°

szary góry
produkt polski

KOMPLETY

KOMPLET DO WÓZKA WAFEL
Komplet do wózka Wafel składa się z poduszki (36×28 cm) i kocyka (56×76 cm).
Dzięki takim rozmiarom komplet idealnie sprawdza się w wózku, łóżeczku czy jako
miękka mata dla Maluszka. Sama poduszka może służyć jako Przytulanka. Zestaw
został wykonany ze 100% bawełny – z jednej strony znajduje się nadruk, a z drugiej
miękka bawełna o strukturze wafla, która nadaje niepowtarzalny wygląd całemu
zestawowi.

boho

indie

0+

kraina zwierząt

36x28cm
56x76cm

100% poliester/
100% bawełna

leśna polana

pranie w 30°

produkt polski
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GNIAZDA I ROŻKI
NIEMOWLĘCE
Gniazdo i rożek niemowlęcy sprawdzi się już od pierwszych dni życia. Dzięki niemu, noworodek poczuje się
bezpiecznie i komfortowo. Gniazdko zabezpiecza przed
spadnięciem z kanapy, czy łóżka. To idealny pomysł na
prezent i obowiązkowy element wyprawki.

GNIAZDA/KOKONY

KOKON NIEMOWLĘCY VELVET
Kokon Velvet stworzony został z myślą o dzieciach od narodzin
do ok. 6 miesiąca życia. Idealnie otula niemowlę i ogranicza mu
przestrzeń, dzięki czemu dziecko czuje się bezpiecznie jak w brzuchu
mamy. Wysokie ścianki zapobiegają sturlaniu się dziecka. Podłoże
stanowi wyjmowany materacyk, który z jednej strony pokryty jest
aksamitną tkaniną velvet, a z drugiej delikatną 100% bawełną. Wypełnienie wałka stanowi antyalergiczne wypełnienie silikonowe.
zielony wróżki

szary góry

biały leśna przygoda
0+

ok. 80x45cm

granatowy liski
100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

niebieski papugi
produkt
polski

GNIAZDA/KOKONY

GNIAZDO/KOKON MINKY
Ten model kokona posiada wygodne zapięcie na 2 napy. Podłoże stanowi wyjmowany materacyk z pianki poliuretanowej. Tkanina wierzchnia to delikatna 100% bawełna, połączona z mięciutkim minky. Wypełnienie wałka stanowią
antyalergiczne kulki silikonowe. Transport i przechowywanie ułatwia dołączony do produktu trwały pokrowiec.

retroróż ptaki

0+

grafitowy łapacze
snów

szary kwiaty

ok. 80x45cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 40°

produkt
polski
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GNIAZDA/KOKONY

KOKON NIEMOWLĘCY WAFEL
Kokon przeznaczony jest dla niemowląt od narodzin do ok. 6 miesiąca życia. Kokon otula niemowlę i ogranicza mu
przestrzeń. Można go używać na wiele sposobów: w łóżku rodziców, na kanapie, w łóżeczku i podczas wyjazdów.
Wysokie ścianki zapobiegają sturlaniu się dziecka. Poszycie wykonane jest ze 100% bawełny, która jest przewiewna
i miła w dotyku.

boho

indie

0+

ROŻKI

ok. 80x45cm

kraina zwierząt

100% bawełna/
100% poliester

leśna polana

pranie w 30°

produkt
polski

ROŻEK WAFEL
Dwustronny rożek niemowlęcy Wafel został stworzony z myślą o noworodkach i niemowlętach. Zapięcie na rzep umożliwia wygodne trzymanie dziecka podczas karmienia i usypiania. Wykonany został z bawełny 100%. Z jednej strony posiada nadruk,
z drugiej strukturę wafla. Wypełnienie rożka to włóknina puszysta silikonowa.

boho
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0+

ok. 75x75 cm

indie
100% bawełna/
100% poliester

kraina zwierząt
pranie w 30°

produkt
polski

leśna polana

ROŻKI

ROŻEK MINKY

Dwustronny rożek niemowlęcy Minky został stworzony z myślą o noworodkach i niemowlętach. Umożliwia on wygodne
trzymanie dziecka podczas karmienia i usypiania. Po rozłożeniu może być z powodzeniem stosowany jako kołderka do
łóżeczka czy wózka dziecięcego. Wykonany z tkaniny wysokiej jakości, zapinany na rzep.

0+

ok. 75x75 cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski

ROŻKI

ROŻEK VELVET

Dwustronny rożek niemowlęcy Velvet z zapięciem na rzep umożliwia wygodne trzymanie dziecka podczas karmienia
i usypiania. Po rozłożeniu, rożek może być z powodzeniem stosowany jako kołderka do łóżeczka czy wózka. Wykonany
został z bawełny 100% oraz miękkiej, delikatnej tkaniny velvet. Wypełnienie rożka to antyalergiczna włóknina silikonowa.

granatowy liski
0+

biały leśna przygoda
ok. 75x75 cm

100% bawełna/
100% poliester

szary góry
pranie w 30°

niebieski papugi
produkt
polski

zielony wróżki
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OCHRANIACZE
I ORGANIZERY
Ochraniacze nie tylko ładnie się prezentują, ale także
doskonale chronią dziecko przed uderzeniem o szczebelki łóżeczka. Organizery ułatwiają urządzanie przestrzeni
w pokoiku. Wykonane są z miękkiej bawełny z wkładem
antyalergicznym (puch silikonowy).

OCHRANIACZE DO ŁÓŻECZKA

OCHRANIACZ DO ŁÓŻECZKA PLUSZ KARO
Ochraniacz do łóżeczka Plusz Karo jest doskonałym dodatkiem do wyprawki
dla niemowlaka. Wypełnienie z owaty ochroni dziecko przed urazami podczas
poruszania się po łóżeczku i odgrodzi od zimnej ściany, a piękne materiały
ozdobią pokoik maluszka. Jedna strona ochraniacza została wykonana
z miękkiej bawełny z nadrukiem, a druga to wysokiej jakości, milutki w dotyku
plusz.

chmurki

jelonki

0+

zwierzątka

180x30cm

100% bawełna/
100% poliester

leśna przygoda

produkt
polski

pranie w 30°

OCHRANIACZE DO ŁÓŻECZKA

OCHRANIACZ DO ŁÓŻECZKA WAFEL

Cienki ochraniacz do łóżeczka od Sensillo to alternatywa dla grubych i ciężkich ochraniaczy powszechnie stosowanych w dziecięcych łóżeczkach. Cienkie wypełnienie z antyalergicznej owaty zapewnia odpowiednią izolację, ochroni
dziecko przed urazami podczas poruszania się po łóżeczku, a przede wszystkim jest bezpieczne i minimalizuje ryzyko
uduszenia się maluszka.

dmuchawce

eukaliptus

0+

liski

180x30cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski
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ORGANIZERY

ORGANIZER DO ŁÓŻECZKA WAFEL
Organizer na łóżeczko Wafel to nie tylko praktyczny produkt, ale także ozdoba pokoiku dziecięcego. Swoim
kształtem przypomina głowę sowy. Posiada w sumie 4 kieszenie, które pomieszczą wszystkie niezbędne akcesoria. Organizer można łatwo zamontować na ramie łóżeczka przy pomocy wszytych tasiemek. Z obu stron
obszyty jest 100% bawełną, a w środku znajduje się znajduje się warstwa antyalergicznego wypełnienia.

0+

50x50cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski

ORGANIZERY

ORGANIZER DO ŁÓŻECZKA
Organizer na łóżeczko Wafel to nie tylko praktyczny produkt, który ułatwi opiekę nad niemowlęciem, ale także
ozdoba pokoiku dziecięcego. Posiada 5 kieszeni wzmocnionych gumką, które pomieszczą wszystkie niezbędne
akcesoria. Górne kieszenie mają wymiary ok. 15 cm x 15 cm, dolne – 24 cm x 18 cm. Przybornik można łatwo
zamontować na ramie łóżeczka przy pomocy wszytych tasiemek. Usztywniony został dodatkowo warstwą
antyalergicznej włókniny silikonowej.
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0+

47x47cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski

OCHRANIACZE DO ŁÓŻECZKA

WARKOCZ

Warkocz – Ochraniacz do łóżeczka Sensillo jest przyjemny w dotyku i miękki. Został
wykonany z bawełny oraz antyalergicznej kulki silikonowej. Na końcach każdego
warkocza dodane są wstążki, służące do zamocowania go w łóżeczku. Warkocz
sprawdzi się również jako gniazdko niemowlęce, ozdoba pokoju lub izolacja od
zimnej ściany.

miętowy gładki

szary gładki

0+

210cm

100% bawełna/
100% poliester

niebieski gwiazdki

pranie w 30°

różowy róże

produkt
polski

TERMOFORY

TERMOFOR Z PESTKAMI WIŚNI
Termofor wypełniony pestkami wiśni służy do schładzania lub rozgrzewania bolących miejsc. Stosowanie pestek nie niesie ze sobą ryzyka
poparzeń, odmrożeń, zatrucia substancją wypełniającą, ani też wystąpienia alergii skórnych. To produkt zupełnie bezpieczny. Został wykonany z najwyższej jakości materiałów – z 100% bawełny oraz pestek wiśni
pochodzących z polskich upraw.

0+

śr. 15cm

100% bawełna

nie prać

produkt
polski
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ŚPIWORKI DO SPANIA

ŚPIWORKI DO SPANIA
Śpiworki do spania w dwóch rozmiarach (S i M) będą służyły zarówno niemowlakom jak i starszym dzieciom
zapewniając im ciepło i bezpieczeństwo. Wykonane są z miękkiej bawełny wypełnionej otuliną. Nie zawierają
twardych elementów, które mogłyby podrażnić skórę dziecka. Każdy śpiworek wyposażony jest w dwustronny
zamek błyskawiczny, zabezpieczony przy szyi, pozwalający na zmianę pieluchy bez wyciągania dziecka ze śpiworka.
Pasuje do innych produktów naszej marki.

zwierzątka

jelonki

chmurki
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(S)0-9 msc
(M) 9-18 msc

(S)45×70cm
(M)50×80cm

100% bawełna/
100% poliester
(wypełnienie)

pranie w 30°

produkt
polski

MATERACYK
DO WÓZKA PIKOWANY

MATERACE

Materacyk do wózka gondoli jest odpowiednio miękki i zapewnia dziecku wysoki komfort
jazdy. Jego wypełnienie stanowi elastyczna
pianka poliuretanowa. Pokryty dyskretnym
wzorem pokrowiec wykonany jest z delikatnej
dzianiny poliestrowej. Można go zdjąć
i wyprać. Materacyk zapewnia również
cyrkulację powietrza.

0+

75x35x3,5cm

Przy produkcji materacy wykorzystujemy tylko
bezpieczne dla maluszka materiały. Każdy model
posiada zdejmowane poszycie, które można w razie
potrzeby wyprać. Wypełnienie jest trwałe i bardzo
wygodne.

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

produkt polski

WKŁAD
Wkład do łóżeczka to idealny wybór dla rodziców, którzy
szukają komfortowego i trwałego rozwiązania w przystępnej
cenie. Gruba warstwa pianki (6 cm) zapewni wygodny
i spokojny sen. Miękki pokrowiec jest niezwykle
trwały, a w razie zabrudzenia, można go
łatwo ściągnąć i wyprać.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski
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MATERACE SUPREME

SEASONS

Supreme Seasons jest idealny na każdą porę
roku. Jego czerwona strona grzeje, a błękitna
chłodzi skórę dziecka. Jest to zasługa zdejmowanego pokrowca wykonanego z opatentowanych tkanin o właściwościach termoregulacyjnych. W jego wnętrzu kryją się: doskonale
sprężysta pianka HR (9 cm) oraz dwie warstwy
maty kokosowej (2×1 cm) otulone włókniną
puszystą. Materac został ponadto wyposażony
w trwały i wygodny pokrowiec transportowy.

właściwości
termoregulacyjne

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

perforowana
powierzchnia

atest

zdejmowany
pokrowiec

MATERACE SUPREME

produkt
polski

GENIUS
Dwustronny materac, doskonale dopasowujący się do
kształtu ciała. Przyspiesza także regenerację i odnowę organizmu. Jest to zasługa zdejmowanego pokrowca wykonanego z niezwykłej tkaniny Algua, wzbogaconej o mikrokapsułki z ekstraktem z alg morskich Spirulina. We wnętrzu
materaca kryją się: doskonale sprężysta pianka HR (6
cm), podwójna warstwa perforowanej pianki lateksowej
(4 cm) oraz usztywniająca konstrukcję
pianka poliuretanowa (2 cm), otulone włókniną
puszystą.
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0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE SUPREME

NATUREL

Dwustronny materac Naturel doskonale dopasowuje się do
kształtu ciała. Mata lateksowa (9 cm) jest wyjątkowo ceniona ze względu na wysoką elastyczność punktową. Dzięki
mikroporowatej strukturze nie zatrzymuje wilgoci, łatwo odparowuje. Posiada właściwości antybakteryjne
i hipoalergiczne. Otulina z włókniny puszystej (2x) wpływa
korzystnie na cyrkulację powietrza i zabezpiecza dodatkowo
wewnętrzną warstwę produktu. Materac posiada certyfikat
wyrobu medycznego.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

PIANKOWY ALOE VERA

Materac piankowy Aloe Vera to idealny wybór dla rodziców, którzy szukają komfortowego i trwałego rozwiązania w przystępnej cenie. Gruba warstwa pianki (10 cm)
zapewni wygodny i spokojny sen. Miękki pokrowiec jest
niezwykle trwały, a w razie zabrudzenia, można go łatwo
ściągnąć i wyprać. Materac jest dwustronny – obie strony
wkładu posiadają takie same właściwości i stanowią obszar
użytkowy. Pokrowiec z tkaniny Aloe Vera posiada
właściwości antyalergiczne i antybakteryjne, a także
zapewnia optymalną cyrkulację powietrza.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski
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MATERACE STANDARD

VISCO CASHMERE
Pianka Visco to zaawansowany rodzaj wkładu do materacy.
Pod wpływem temperatury dopasowuje się do kształtu ciała.
Posiada właściwości rehabilitacyjne i ortopedyczne.
Zdejmowany pokrowiec wykonany z tkaniny Cashmere posiada właściwości termiczne, które sprawiają, że doskonale
sprawdza się zarówno latem jak i zimą. Dzianina również
ułatwia cyrkulację powietrza. Pokrowiec można prać
w temp. ok. 40°C.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

VISCO-HR

Dwustronny materac o grubości ok. 13 cm wykorzystujący kosmiczną technologię. Pianka Visco to zaawansowany rodzaj wkładu do materacy. Posiada właściwości rehabilitacyjne i ortopedyczne. Piankę HR cechuje
wyjątkowa odporność na odkształcenia i doskonałe
dopasowanie do kształtu ciała. Zdejmowany pokrowiec
wykonany z tkaniny Cashmere posiada właściwości
termiczne, które sprawiają, że doskonale sprawdza się
zarówno latem jak i zimą. Dzianina jest również
hydrofilowa.

36

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE SUPREME

MATERAC TURYSTYCZNY
Podczas podróży z małym dzieckiem problemem może
stać się stworzenie mu właściwych warunków do snu.
Bezkompromisowe rozwiązanie przynosi materacyk
turystyczny Sensillo Supreme (120x60x5cm w czterech
wzorach. Doskonale sprawdza się w podróży dzięki potrójnemu złożeniu (60x40x15cm) oraz dedykowanej torbie
transportowej.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

wygodne
złożenie

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

VISCO-LATEKS
Dwustronny materac o grubości ok. 13 cm wykorzystujący kosmiczną technologię. Pianka Visco to bardzo
elastyczny zaawansowany rodzaj wkładu do materacy.
Pod wpływem temperatury dopasowuje się do kształtu
ciała. Posiada właściwości rehabilitacyjne i ortopedyczne. Zdejmowany pokrowiec wykonany z tkaniny
Cashmere posiada właściwości termiczne, które
sprawiają, że doskonale sprawdza się zarówno
latem jak i zimą. Dzianina jest również hydrofilowa.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski
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MATERACE STANDARD

GRYKA-PIANKA-KOKOS

Materac gryczano-piankowo-kokosowy o grubości
ok. 11cm zapewni wygodę i spokojny sen najmłodszym dzieciom. Posiada unikalny kieszeniowy wkład
gryczany, zawierający składniki hamujące rozwój mikroflory oraz roztocza. Warstwa z naturalnych sprasowanych włókien kokosowych usztywnia konstrukcję
materaca. Jest przewiewna i nie zatrzymuje wilgoci.
Dodatkową miękkość i trwałość zapewniają 2 warstwy włókniny puszystej.

0+

120x60cm
140x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

MATERACE STANDARD

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

GRYKA-PIANKA-KOKOS
LUXE ALOE VERA

Wyjątkowy materac gryczano-piankowo-kokosowy
o grubości ok. 11cm posiadający unikalny tunelowy wkład gryczany, zawierający składniki hamujące rozwój mikroflory oraz roztocza. Nie sprężynuje,
zapewnia odpowiednie podparcie i dopasowuje się
do pozycji podczas snu. Nie zatrzymuje cyrkulacji
powietrza. Warstwa z naturalnych sprasowanych
włókien kokosowych usztywnia konstrukcję materaca.
Dodatkową miękkość i trwałość zapewniają 2 warstwy włókniny puszystej.
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0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

LATEKS-PIANKA-KOKOS
ALOE VERA

Materac lateksowo-piankowo-kokosowy o grubości ok.
12cm zapewni wygodę i spokojny sen najmłodszym dzieciom. Pianka lateksowa ze względu na swoją elastyczność,
doskonale dopasowuje się do kształtu ciała. Odpowiednie
perforowanie pianki lateksowej i karbowanie poliuretanowej
zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza. Wkład kokosowy
materaca nie przyswaja kurzu i zapewnia odpowiedni
mikroklimat przy skórze dziecka.

0+

120x60cm
140x70cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

KOKOS
Wypełnienie materaca stanowi 4 cm warstwa maty kokosowej, otoczona włókniną puszystą. Włókno kokosowe nie
przyswaja kurzu i zapewnia odpowiedni mikroklimat przy
skórze dziecka. Jest przewiewne, nie zatrzymuje cyrkulacji
powietrza i wilgoci. Miękki, zdejmowany pokrowiec bardzo
łatwo utrzymać w czystości, można go prać w temperaturze 40°.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski
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MATERACE STANDARD

PIANKA MEMORY-KOKOS
ALOE VERA

Dwustronny i czterowarstwowy materac o grubości ok.
12cm. Pianka termoelastyczna/memory to zaawansowany
rodzaj wkładu do materacy. Pod wpływem temperatury dopasowuje się do kształtu ciała. Posiada właściwości rehabilitacyjne i ortopedyczne. Konstrukcję materaca usztywniają
maty z włókien kokosowych. Miękkość i trwałość
podnoszą 2 warstwy włókniny puszystej.
Zdejmowany pokrowiec z tkaniny Aloe Vera
jest delikatny w dotyku.

0+

120x60cm
140x70cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

KOKOS-PIANKA-KOKOS LUXE

Materac LUXE od Sensillo sprawi, że Twoje dziecko poczuje się w swoim łóżeczku jak następca królewskiego tronu.
Dzięki warstwowej budowie (2 maty kokosowe w połączeniu
z warstwą piankową) i grubości 11 cm, zapewni wygodny
i spokojny sen. Pokrowiec wykonany z tkaniny Aloe Vera
jest niezwykle delikatny w dotyku oraz posiada właściwości
antyalergiczne i antybakteryjne. W przypadku zabrudzenia,
pokrowiec można zdjąć i wyprać.
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0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

LATEKS-PIANKA
Dwustronny materac dla najmłodszych dzieci. Mata lateksowa jest wyjątkowo ceniona ze względu na wysoką elastyczność punktową. Doskonale dopasowuje się do naturalnych krzywizn ciała, zapewniając właściwe podparcie
dla kręgosłupa. Klasyczna pianka poliuretanowa zapewnia
właściwą twardość podłoża w pierwszych miesiącach życia
dziecka. Delikatny w dotyku zdejmowany pokrowiec ułatwia
konserwację.

0+

120x60cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

WYSOKOELASTYCZNY HR

Dwustronny materac dla najmłodszych dzieci. Piankę HR
cechuje wyjątkowa odporność na odkształcenia i doskonałe dopasowanie do kształtu ciała. Klasyczna pianka
poliuretanowa, usztywniona dodatkowo wkładem filcowym, zapewnia właściwą twardość podłoża w pierwszych
miesiącach życia dziecka. Pokrowiec wykonany z tkaniny
Aloe Vera jest niezwykle delikatny w dotyku oraz posiada
właściwości antyalergiczne i antybakteryjne.

0+

120x60cm
140x70cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski
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MATERACE STANDARD

KOKOS-PIANKA
Materac Kokos-pianka to idealny wybór dla rodziców,
którzy szukają komfortowego, grubego i trwałego materacyka w przystępnej cenie. Dzięki warstwowej budowie
(mata kokosowa w połączeniu z pianką poliuretanową)
i grubości 9 cm, zapewni wygodny i spokojny sen. Miękki pokrowiec jest niezwykle trwały, a w razie zabrudzenia,
można go łatwo ściągnąć i wyprać.

0+

120x60cm
140x70cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

MATERACE STANDARD

KOKOS-PIANKAKOKOS CLASSIC
Materac Kokos-pianka-kokos to idealny wybór dla
rodziców, którzy szukają komfortowego, trwałego materacyka w przystępnej cenie. Dzięki warstwowej budowie
(2 warstwy maty kokosowej w połączeniu z pianką
poliuretanową) i grubości 8 cm, zapewni wygodny
i spokojny sen. Miękki pokrowiec jest niezwykle trwały,
a w razie zabrudzenia, można go
łatwo ściągnąć i wyprać.
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0+

120x60cm
140x70cm

hipoalergiczny
antybakteryjny

cyrkulacja
powietrza

atest

zdejmowany
pokrowiec

produkt
polski

PIELĘGNACJA I HIGIENA
Każdy rodzic chce jak najlepiej troszczyć się
o swoje maleństwo. Nasze produkty są tworzone po to, by to ułatwiać. Są niezastąpione
przy karmieniu, tuleniu i przewijaniu.

PRZEWIJAKI
W naszej ofercie znaleźć można przewijaki miękkie,
usztywniane i turystyczne. Zapewnią one przyjemne
i wygodne miejsce do przebierania maluszka.
Dodatkowo izolują ciało od zimnego podłoża, a wesołe
nadruki pasują do każdego pokoiku. Przewijaki Sensillo
nie zawierają ftalanów.

PRZEWIJAKI

MIŚKI
Kolekcja MIŚKÓW jest utrzymana w stonowanych kolorach. Takie barwy stanowią doskonałe tło dla pastelowych historii,
których bohaterami jest rodzinka państwa MIŚKÓW. Urocze kreskówkowe postacie na pewno rozkochają w sobie małych
jak i dużych.

platynowy

platynowy

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

beżowy

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

AFRICA

Kolekcja przewijaków Africa to aż 4 urocze zwierzątka. Na każdym przewijaku znajduje się miarka, która pozwala zmierzyć wielkość maluszka. Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż
bezpośrednio na łóżeczku o szerokości do 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na innym stabilnym podłożu (np. na komodzie).

panda szary

fenek platynowy
żyrafa beżowy

leniwiec miętowy

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski
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PRZEWIJAKI

BOTANICAL
Kolekcja przewijaków Botanical to 2 stonowane wzory przedstawiające to co można spotkać w ogrodzie botanicznym.
Elegancki styl wyróżnia się spośród pozostałych wzorów. Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości do 60 cm.
Przewijak może być również zamontowany na innym stabilnym
podłożu.

platynowy

beżowy

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

LAS

Kolekcja przewijaków Las przedstawia zwierzątka w ich naturalnym środowisku. W kolekcji możemy znaleźć zajączka,
liska oraz szopa. Każdy z nich różni się paletą kolorystyczną, dzięki czemu łatwo dobrać przewijak do wystroju pokoju.
Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości do
60 cm. Przewijak może być również zamontowany na innym stabilnym podłożu (np. na komodzie).

lis
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szop

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

zając

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

LOVELY FRIENDS
Kolekcja Lovely Friends przewijaka na łóżeczko i komodę Sensillo to sama słodycz. Urocze zwierzątka będą
ozdobą każdego wnętrza. Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na komodzie lub innym
stabilnym podłożu.
królik miętowy

szop platynowy

wieloryb beżowy
flamingi szary

0+

pianka
poliuretanowa
/ceratka

49x70cm

lis niebieski

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

TRAVEL

Kolekcja przewijaków TRAVEL to delikatne wzory, których wspólną cechą jest niecodzienny środek transportu.
W kolekcji znajdziemy balony, łodzie podwodne, samoloty i sterowce. Każdy z nich wyróżnia się innym połączeniem
jednobarwnego nadruku z kolorem ceratki.

platynowy

beżowy

0+

49x70cm

niebieski
pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski
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PRZEWIJAKI

FLORAL

Przewijak Floral z przyjemnym naturalnym wzorem
uprzyjemni chwile opieki nad maluszkiem.
Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na
bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na
łóżeczku o szerokości 60 cm.

platynowo-różowy

platynowo-miętowy
miętowy

beżowy

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

JEŻYKI

Przewijak z wesołym nadrukiem jeżyków umili i ułatwi chwile opieki nad maluszkiem. Znajdujące się w zestawie nóżki
pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na komodzie lub innym stabilnym podłożu. Wyprodukowany jest z w pełni bezpiecznych materiałów.

szary

0+
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miętowy

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

MIŚ PARTY
Przewijak z modnym nadrukiem ułatwi codzienną opiekę na maluszkiem. Znajdujące się w zestawie nóżki
pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być
również zamontowany na komodzie lub innym stabilnym podłożu. Wyprodukowany jest z w pełni bezpiecznych
materiałów.

beżowy

49x70cm

0+

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

miętowy

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

LAMY

Lamy to kolekcja oparta o coraz bardziej zyskujące na popularności zwierzątka. Przewijaki upiększą każdy pokoik
dziecięcy, dzięki odpowiednio dobranej kolorystyce. Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na bezpieczny
i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na innym
stabilnym podłożu.

szary

platynowy

beżowy

0+

miętowy

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski
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PRZEWIJAKI

PATTERNS
W projektach Patterns odeszliśmy od typowo dziecięcych motywów na rzecz wzorów geometrycznych. Spokojne, stonowane kolory nadają kolekcji uniwersalny, pasujący do każdego wnętrza charakter. Znajdujące się w zestawie nóżki
pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Materiały wykorzystane do
produkcji przewijaka są w pełni bezpieczne dla dziecka.
plusy

paski

fale

zygzak

romby

49x70cm

0+

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

ANIMALS
Przewijak usztywniany z wesołymi nadrukami zwierzątek został przygotowany z myślą o komfortowej pielęgnacji najmłodszych. Załączone do zestawu nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na komodzie lub innym stabilnym podłożu. Do produkcji
użyliśmy najwyższej jakości materiałów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
beżowy

niebieski

platynowy

różowy
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0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

szary

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

CHMURKI
Chmurki to wzór przewijaków dla tych, którzy lubią bujać w obłokach. Znajdujące się w zestawie nóżki pozwalają na
bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na komodzie lub innym stabilnym podłożu. Wyprodukowany jest z w pełni bezpiecznych materiałów.

szary

0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

niebieski

wilgotna
ściereczka

atest

nadruk

produkt Polski

PRZEWIJAKI

BEZ NADRUKU
Praktyczny i mobilny usztywniany przewijak, który został przygotowany z myślą o komfortowej pielęgnacji najmłodszych. Załączone do zestawu nóżki pozwalają na bezpieczny i stabilny montaż bezpośrednio na łóżeczku o szerokości 60 cm. Przewijak może być również zamontowany na innym stabilnym podłożu. Dostępny w wielu kolorach.

platynowy

0+

49x70cm

niebieski

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

zielony

bez nadruku

produkt Polski
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PRZEWIJAKI

MIĘKKI

Produkt jest przeznaczony do umieszczenia na komodzie lub innym stabilnym podłożu. Ceratka, którą pokryty jest
przewijak niemowlęcy Sensillo jest w pełni bezpieczna dla zdrowia dziecka – nie zawiera ftalanów, metali ciężkich
oraz innych szkodliwych substancji.

platynowy

0+

49x70cm

różowy

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

niebieski

atest

nadruk/
bez nadruku

produkt Polski

PRZEWIJAKI

PRZEWIJAK/MATA TURYSTYCZNA
Składany przewijak niezbędny w podróży z małym dzieckiem. Ułatwia pielęgnację niemowląt w warunkach turystycznych, podczas zakupów i na spacerze. Posiada miękkie wypełnienie i nieprzemakalny materiał zewnętrzny. Ceratka
przewijaka jest w pełni bezpieczna dla zdrowia dziecka – nie zawiera ftalanów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji.
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0+

49x70cm

pianka
poliuretanowa
/ceratka

wilgotna
ściereczka

atest

bez nadruku

produkt Polski

PIELUCHY I OTULACZE
Delikatna skóra niemowlęcia wymaga szczególnej
pielęgnacji. Nasze pieluszki uszyte są z miękkich,
przewiewnych i przyjaznych dla środowiska
materiałów. Są nieodzownym elementem wyprawki
i sprawdzają się w wielu sytuacjach jako podkład
czy lekki kocyk. Przy prawidłowej konserwacji nie
tracą swojego kształtu i nie rozciągają się.

Pielucha tetra STANDARD (opakowanie 20 szt.)
Pieluszki tetrowe to przyjazne dla środowiska ekonomiczne rozwiązanie
w opiece nad dziećmi. Pieluszki tetrowe Sensillo wytwarzane są w Polsce
z bawełny 100%. Nie drażnią skóry, można je prać nawet w temperaturze
95°C. Rozmiary: 60x80 cm, 70x80 cm, 80x80 cm

Pielucha tetra LUX (opakowanie 20 szt.)
Pieluszki tetrowe to przyjazne dla środowiska ekonomiczne rozwiązanie
w opiece nad dziećmi. Pieluszki tetrowe Sensillo wytwarzane są w Polsce
z bawełny 100%. Nie drażnią skóry, można je prać nawet w temperaturze
95°C. Rozmiary: 60x80 cm, 70x80 cm, 80x80 cm

Pielucha tetra NADRUK (opakowanie 20 szt.)
Pieluszki tetrowe są przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. Nasze pieluszki
wytwarzane są w Polsce z bawełny 100%. Nie drażnią skóry, można je prać
nawet w temperaturze 95°C. Wersja z kolorowymi nadrukami.
Rozmiary: 60x80 cm, 70x80 cm

Pielucha tetra CHŁOPIEC/DZIEWCZYNKA
(opakowanie 5 szt.)
Pieluszki tetrowe są niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka.
Dzięki wysokogatunkowej bawełnie nie podrażniają skóry dziecka ani
nie powodują alergii. Po praniu nie tracą swojego kształtu ani koloru.
Mogą służyć jako okrycie, śliniaczek, delikatna mata czy ręczniczek. Są
przyjazne dla środowiska. Pieluszki są konfekcjonowane w zestawy po
5 szt. Wzory w zestawach są dobierane losowo według dostępności
materiałów, natomiast zawsze zostaje zachowany podział na zestawy
dedykowane chłopakom i dziewczynkom.

PIELUCHY

PIELUCHY MUŚLINOWE
Pielucha muślinowa od Sensillo wykonana jest z delikatnej bawełny
niepodrażniającej skóry dziecka i niepowodującej alergii. Delikatna
tkanina pozwala oddychać skórze niemowlaka, dzięki czemu
sprawdzi się nawet w upalne dni.

0+

70x80cm

100% bawełna

pranie w 40°

produkt
polski

PIELUCHY

PIELUCHY MUŚLINOWE OP. 3 SZTUKI
Pieluszki są konfekcjonowane w zestawy po 3 szt. Zestawy są dostępne w 3 wersjach kolorystycznych - szarym, niebieskim oraz różowym. Wzory w każdym komplecie są stałe. Pieluszki muślinowe są niezbędne w pierwszych miesiącach życia dziecka. Dzięki delikatnej bawełnie nie podrażniają skóry dziecka ani nie powodują alergii. Delikatna
tkanina pozwala oddychać skórze niemowlaka, dzięki czemu sprawdzi się nawet w upalne dni. Każdy zestaw zawiera
modne wzory w stonowanej kolorystyce, które zestawione razem tworzą unikalny komplet.

szary

różowy

0+

70x80cm

niebieski

100% bawełna

pranie w 40°

produkt
polski
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PIELUSZKI

PIELUSZKA ULEWAJKA 4 SZT.
Pieluszka wykonana jest z delikatnej bawełny niepodrażniającej skóry dziecka i niepowodującej alergii.
Pieluszki w tym rozmiarze świetnie sprawdzają się jako
chusteczki, myjki, apaszki czy osłonki przed słońcem.
Opakowanie zawiera 4 sztuki.

0+

35x35cm

100% bawełna

pranie w 40°

produkt polski

100% bawełna

pranie w 40°

produkt polski

OTULACZ

OTULACZ MUŚLINOWY
Otulacze muślinowe mogą mieć szeroki wachlarz
zastosowań, dzięki swojemu dużemu rozmiarowi
(120x120cm). Kocyk do otulenia i spowijania, pieluszka, moskitiera, czy zasłonka przeciwsłoneczna to tylko
niektóre z nich. Dzięki temu może stać się niezbędnym
wyposażeniem podczas opieki nad dzieckiem
i "must have” każdej wyprawki.

56

0+

120x120cm

PIELUCHY

PIELUCHA FLANELA BIAŁE LUB KOLOR
(opak. 20 szt.)
Pieluszki flanelowe Sensillo są przyjazne
dla środowiska i ekonomiczne.
Wyprodukowane są w Polsce ze 100%
bawełny. Nie drażnią skóry, można
je prać nawet w temperaturze 95°C.
Pieluszki są dostępne w wersji
białej lub kolorowej.

0+

60x80 cm
70x80 cm

100% bawełna

pranie do 95°

produkt
polski

100% bawełna

pranie do 95°

produkt
polski

PIELUCHY

PIELUCHA FLANELA NADRUK
(opak. 20 szt.)
Flanela to delikatny materiał, który doskonale sprawdzaja się w pielęgnacji niemowląt. Pieluszki flanelowe
produkowane są ze 100% bawełny, co jest szczególnie
ważne dla wrażliwej skóry dziecka. Pieluszki flanelowe
są bezpieczne dla środowiska. Wersja z nadrukami.

0+

60x80 cm
70x80 cm
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OKRYCIA KĄPIELOWE
Nasze okrycia kąpielowe z kapturkiem nie ograniczają ruchów dziecka i idealnie chronią maluszka po
kąpieli. Uszyte ze 100% bawełny doskonale
wchłaniają wodę i pomagają utrzymać ciepło przez
długi czas.

OKRYCIA KĄPIELOWE

WATER FRIENDS

Z okryciami Water Friends kąpiel to czysta
radość dzieci i ich rodziców. Wykonane są
w 100% z bawełnianej tkaniny frotté, dzięki
czemu są chłonne i szybko wysychają.
Rodzice docenią również ich staranne,
niepodrażniające skóry szycie. Kapturek
ozdobiony jest zabawnym pyszczkiem
zwierzątka, innym dla każdego koloru.
Dostępne w rozmiarze 100x100cm.

niebieski

szary
biały

turkusowy

różowy

zielony

0+

100x100cm

100% bawełna
frotte

pranie w 40°
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OKRYCIA KĄPIELOWE

OKRYCIE KREPA
Okrycie kąpielowe z kapturkiem jest produktem, który idealnie sprawdzi się,
aby szczelnie owinąć dziecko po kąpieli. Jako bazę wykorzystaliśmy 100%
bawełnę frotte w delikatnych kolorach. Dzięki zastosowaniu wyjątkowego splotu, okrycie przypomina tkaniny typu krepa, dzięki czemu jest ono
jeszcze bardziej miękkie, przyjemniejsze w dotyku, a także bardziej chłonne.
Obszerne kapturki ozdobiliśmy elegancką bawełną z nadrukami.

biały

ecru

niebieski

różowy

100x100cm

0+

szary

100% bawełna
frotte

pranie w 40°

produkt polski

OKRYCIA KĄPIELOWE

OWIECZKA
Chcemy, by okrycie sprawiało przyjemność
nie tylko dziecku ale również rodzicom.
Dlatego zdecydowaliśmy się na dyskretną elegancję. Efekt ten osiągnęliśmy dzięki
staranności wykonania, przyjemnej fakturze,
subtelnym ozdobom i ciekawej kolorystyce.

beżowy

niebieski
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0+

zielony

turkusowy

różowy

80x80 cm

bawełna
frotté

pranie w 40°

produkt polski

szary

OKRYCIA KĄPIELOWE

HIPPO

Wykonane z bawełny termo frotte z niewielkim dodatkiem poliestru (5%) okrycie kąpielowe, jest miękkie, przyjemne
w dotyku i łatwe w prasowaniu. Uniwersalny rozmiar 80x80 cm i obszerny kapturek pozwalają szczelne owinąć
dziecko. Okrycia posiadają wesoły haft hipcia na kapturku.

zielony

szary

niebieski

turkusowy

beżowy

0+

80x80 cm

bawełna
frotté

różowy

pranie w 40°

produkt polski

OKRYCIA KĄPIELOWE

NIEDŹWIADEK
Bawełna termo frotte z niewielkim dodatkiem poliestru (5%) jest miękka, przyjemna w dotyku i łatwa w prasowaniu.
Postawiliśmy na duży rozmiar 100x100cm i obszerny kapturek. Ułatwia to szczelne owinięcie dziecka.

szary

turkusowy

zielony

0+

100x100 cm

niebieski

bawełna
frotté

beżowy

pranie w 40°

różowy

produkt polski

61

KĄPIEL

WKŁADKA DO KĄPIELI
Wkładka do kąpieli niemowląt poprawia bezpieczeństwo i ułatwia pielęgnację najmniejszych dzieci. Pozwala na
zachowanie przez dziecko odpowiedniej pozycji w wanience. Pianka, z której wykonana jest wkładka posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Dostępna w dwóch rozmiarach.

pianka
poliuretanowa

MIDI
MAXI

0+

Przed kąpielą należy zdezynfekować wrzątkiem, a następnie
poczekać aż do ostygnięcia.

produkt polski

KĄPIEL

MYJKA KĄPIELOWA
Myjka jest niezbędna w codziennej pielęgnacji i podczas kąpieli maluszka. Obszerna rękawica (ok. 23×14 cm)
doskonale sprawdzi się do delikatnego przemywania rączek i buzi, jak i w trakcie szalonych zabaw podczas wieczornej kąpieli. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości 100% bawełny FROTTE. Uwagę dziecka przykuje na pewno urocza
owieczka wyhaftowana na wierzchu rękawicy.
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0+

ok. 23×14 cm

bawełna
frotté

pranie w 40°

produkt
polski

KĄPIEL

WANIENKA SKŁADANA
Wanienka składana Sensillo została stworzona z myślą o małych
łazienkach i podróżach.Składa się na płasko, dzięki czemu pozwala
zaoszczędzić sporo przestrzeni w mieszkaniu lub samochodzie.
Wanienka posiada klasyczny kształt i ozdobiona jest uroczymi
rogami jelonka. Może być używana od pierwszych dni życia dziecka,
aż do czasu, gdy będzie ono gotowe na kąpiel w tradycyjnej wannie. Wanna wykonana jest z trwałego i przyjaznego dla skóry dziecka
tworzywa. Dodatkowo, nogi wanienki zostały wyposażone w antypoślizgowe podkładki, które zapobiegają przesuwaniu się oraz blokadę
przed samoistnym złożeniem. Korek w wanience zmienia kolor pod
wpływem temperatury wody powyżej 38 stopni i pozwala na jej łatwe
opróżnienie bez unoszenia. Wanienka jest zapakowana w kolorowy
karton z uchwytem.

grey

beige

0+

81,5x50,5x
23,5 cm

navy

Bezpieczne dla
dzieci tworzywo
sztuczne

wilgotna
ściereczka

powder pink
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ZABAWKI
Najmłodsi najłatwiej uczą się poprzez zabawę. Nasze
spiralki z pewnością przypadną do gustu każdemu
dziecku, a kosze na zabawki pomogą zorganizować
przestrzeń podczas zabawy. Mamy też coś dla
starszych dzieci - w naszym namiocie TIPI można
poczuć się jak na dzikim zachodzie.

ZABAWKI EDUKACYJNE

SPIRALKI

Nasze pluszowe spiralki edukacyjne przeznaczone są do zawieszenia na łóżeczku, pałąku wózka lub fotelika. Ich kolory
i różnorodne kształty zainteresują każdego maluszka, a grzechotki, lusterka i szeleszczące elementy pomogą rozwijać
jego zdolności. Zabawki wykonane są z bezpiecznych, przyjaznych dziecku materiałów, łatwych w konserwacji.

SPIRALKA TYGRYSEK

SPIRALKA ŻYRAFA

SPIRALKA MOTYLEK

SPIRALKA OWIECZKA

SPIRALKA LEW
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SPIRALKA SŁONIK

0+

16x26-30cm

poliester

wilgotna
gąbka
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KOSZE NA ZABAWKI

KOSZ NA ZABAWKI
Bawełniany kosz Sensillo świetnie sprawdzi się w pokoju dziecięcym, gdzie pomieści wiele zabawek i akcesoriów.
Można go również wykorzystać jako kosz na pranie. Jest dwustronny, a jego poszycie wykonane jest ze 100% bawełny. Usztywniony został warstwą włókniny silikonowej, dzięki czemu zachowuje fason, a złożony zmieści się do szuflady. Posiada uszy ułatwiające jego przenoszenie.

dla rodzica

śr.40cmx
50cm

100% bawełna
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski

KOSZE NA ZABAWKI

KOSZ NA ZABAWKI MEDIUM
Kosz na zabawki Medium jest bardzo pojemny i niezwykle trwały. Dzięki kwadratowej podstawie pomieści więcej niż
standardowe kosze. Jego uchwyty do przenoszenia są wewnątrz wzmocnione taśmą parcianą, dlatego nie straszne
mu są duże ilości zabawek. Dolna część kosza oraz jego wnętrze zostało wykonane z trwałego materiału poliestrowego, mało podatnego na przetarcia i rozdarcia, natomiast górna część ozdobiona jest kolorową bawełną,
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dla rodzica

35x35x
47cm

100% bawełna
100% poliester

pranie w 30°

produkt
polski

NAMIOTY

NAMIOT TIPI
Indiańskie Tipi od Sensillo rozpali wyobraźnię każdego
dziecka i przeniesie go w świat dzikiego zachodu spełniając jego marzenia. Namiot wykonany jest z wysokiej
klasy materiałów, które są bezpieczne, trwałe i świetnie
prezentują się wizualnie. Tipi to doskonały pomysł
na prezent lub inspiracja do aranżacji pokoju dziecka.
Otwierane okienko oraz wykorzystanie naturalnej
bawełny zapewniają odpowiednią cyrkulację
powietrza i duży komfort zabawy.

zielony

różowy

granatowy

od 3 lat

160x105x
105cm

100% bawełna
100% poliester
drewno bukowe

pranie w 30°

produkt
polski
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DLA MAMY
W Sensillo pamiętamy również o samych rodzicach,
a zwłaszcza Mamach. Dbamy o to, żeby nasze
produkty były praktyczne, niezawodne
i wykonane z najwyższą jakością.

ROGALE
Poduszka-rogal, przyda się zarówno kobietom
w trakcie ciąży, jak i mamom po porodzie.
Wykorzystuje się ją jako podparcie pleców lub wałek pod
nogi, a po porodzie może być niezastąpioną
pomocą w odciążeniu kręgosłupa podczas
karmienia. Rogal do karmienia posiada ergonomiczny
kształt, wypełnienie z elastycznego silikonu i bawełniany
pokrowiec.

DLA MAMY

ROGALE DO KARMIENIA
Rogal do karmienia to produkt, który doceni każdy rodzić małego dziecka. Ułatwia
karmienie, a dzięki ergonomicznemu kształtowi daje pewne podparcie maluszkowi. Także prezentuje się znakomicie, to efekt połączenia oryginalnych drukowanych tkanin bawełnianych z ulubioną dzianiną wszystkich rodziców i ich pociech
– Minky.
Rogal do karmienia MINKY
100% bawełna / minky 100% poliester,
6 wzorów

Rogal ciążowy XL

Sprawdzi się zarówno przed porodem jak i już po rozwiązaniu. Przyszłej mamie przyniesie ulgę jako
podparcie dla zmęczonych pleców, lub spełni funkcję wałka pod
spuchnięte nogi. W późniejszym
czasie będzie również pomocny
podczas karmienia maluszka,
odciążając kręgosłup mamy.
A gdy dziecko podejmie pierwsze
próby siadania rogal zabezpieczy
je przed wywróceniem na bok.

Rogal 100% bawełna

Sprawdza się podczas karmienia piersią lub butelką. Dzięki
ergonomicznemu kształtowi, pewnie oprze się na talii. Pozwoli
rodzicom bezpiecznie i wygodnie trzymać słodki skarb.
Staranne wykonanie i wysokiej jakości materiały sprawiają,
że rogale do karmienia prezentują się naprawdę świetnie.

ROGALE

POSZEWKA NA ROGAL
Poszewka pasuje na rogal do karmienia w rozmiarze ok. 60x40x11cm. Zapinana jest na zamek, zatem łatwo można ją
ściągnąć i wyprać. Wykonana z 100% certyfikowanej miłej w dotyku bawełny. Posiada wzory i kolory które pasować
będą do dziecięcego pokoiku. Wyprodukowana w Polsce.

gwiazdki

łapacze snów

flamingi
dla rodzica

ok. 60 x 40

100% bawełna

pranie w 40°

produkt
polski

ROGALE

MUFKA DO KARMIENIA
Kosz na zabawki Medium jest bardzo pojemny i niezwykle trwały. Dzięki kwadratowej podstawie pomieści więcej niż
standardowe kosze. Jego uchwyty do przenoszenia są wewnątrz wzmocnione taśmą parcianą, dlatego nie straszne
mu są duże ilości zabawek. Dolna część kosza oraz jego wnętrze zostało wykonane z trwałego materiału poliestrowego, mało podatnego na przetarcia i rozdarcia, natomiast górna część ozdobiona jest kolorową bawełną,

ptaki

dla rodzica

ok. 27x24cm

100% bawełna
100% poliester

tipi

pranie w 30°

produkt
polski
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DLA MAMY

PODKŁADY JEDNORAZOWE I PODGUMOWANE
Podkłady higieniczne doskonale chronią materac lub inną powierzchnię przed
zabrudzeniem. Są niezbędne podczas pielęgnacji i przewijania niemowląt,
w domu jak i w podróży. Przeznaczone są dla kobiet w okresie połogu oraz
podczas pielęgnacji i przewijania niemowląt. Niezastąpione zarówno w domu
jaki i w podróży. Warstwę wierzchnią stanowi specjalna, przyjemna w dotyku
włóknina, która odprowadza płyn do wnętrza podkładu.

0+

60x60cm
60x90cm
60×120 cm
70×140 cm

bawełna/
PCV

podgumowane
95°

produkt polski

DLA MAMY

PODUSZKA POPORODOWA
Poduszka poporodowa to jeden z produktów, o którym powinna pamiętać każda młoda mama. Koło przynosi ogromną ulgę
po porodzie, przynosi ukojenie i upragniony komfort. Poduszka
poporodowa jest niezbędna, aby mama mogła bez bólu karmić
w pozycji siedzącej.
jeżyki miętowo-szare

gwiazdki granatowe
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różowe wzory

dla rodzica

miętowe słonie

śr. 43cm

100% bawełna/
styropian

kropki koralowe

pranie w 40°

produkt polski

SPACERY I PODRÓŻE
Mamy na uwadze wygodę dzieci i rodziców nie
tylko w domu, ale również poza nim. Oferujemy
produkty, które doskonale sprawdzą się
w podróży i na spacerze. Poza pięknymi wzorami, oferujemy wygodne i przede wszystkim
praktyczne rozwiązania.

WKŁADKI DO WÓZKA

WKŁADKA DO WÓZKA VELVET
Dzięki uniwersalnej wkładce do wózka z wodoodpornym podnóżkiem, każdy może zmienić wygląd swojego wózka
spacerowego. Wkładka pomaga utrzymać wnętrze wózka w czystości oraz podnosi komfort podróżowania. Dodatkowo
posiada otwory na pasy bezpieczeństwa oraz wstążkę, do której przywiązać można poduszkę do kompletu.

biały
leśna przygoda
0+

granatowy liski

niebieski papugi

40x80cm

100% bawełna/
100% poliester

szary góry
pranie do 30º

zielony wróżki
produkt polski

WKŁADKI DO WÓZKA

WKŁADKA DO WÓZKA
WAFEL
Dzięki uniwersalnej wkładce do wózka
z wodoodpornym podnóżkiem, każdy
może zmienić wygląd swojego wózka
spacerowego. Dwustronna wkładka
z jednej strony posiada gładką bawełnę z modnym wzorem, natomiast
z drugiej strony znajduje się jednobarwna bawełna o strukturze wafla.
Po obu stronach na dole dodaliśmy łatwą w czyszczeniu kolorową
ekoskórę.

indie

boho
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0+

40x80cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

kraina zwierząt

produkt polski

leśna polana

WKŁADKI DO WÓZKA

WKŁADKA DO WÓZKA
MINKY BASIC
Wkładka do wózka Basic Minky
z jednej strony obszyta jest
bawełną 100%, a z drugiej
posiada miły w dotyku materiał
Minky. Wkładka jest miękka,
ale jednocześnie nie spłyca
siedzisk. Przeznaczona do
wózków spacerowych i głębokich.
Posiada otwory na pasy, dzięki
czemu pasuje do każdego wózka.
Oprócz pełnienia praktycznej
funkcji ochrony przed
zabrudzeniami i poprawy
komfortu podróżowania, wkładka
ożywi także wnętrze wózka nadając
mu wyrazisty charakter.
0+

35x80cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski

WKŁADKI DO WÓZKA

WKŁADKA DO WÓZKA
MINKY DELUXE
Komplet deluxe składa się z dwustronnej wkładki do wózka,
poduszki motylek oraz nakładek na
pałąk i pasy. Zarówno wkładka jak
i poduszka, z jednej strony obszyte są bawełną 100%, a z drugiej
posiadają miły w dotyku materiał
Minky. Wkładka jest miękka, ale
jednocześnie nie spłyca siedziska.
Przeznaczona do wózków spacerowych i głębokich, posiada otwory
na pasy dzięki czemu pasuje do
każdego wózka.

0+

35x80cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski
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TORBY
Wiemy jak ważna jest dobra organizacja przy
małym dziecku. Dlatego nasze torby
spełniają potrzeby nawet najbardziej
wymagających Mam.

TORBY

TORBA DO WÓZKA
MAMABAG
Duża pojemna torba dla mamy,
świetnie nadająca się na spacer,
zakupy czy do szpitala. Dzięki
swojemu dużemu rozmiarowi,
pomieści wszystkie niezbędne
akcesoria. Przednia kieszeń
zamykana na dyskretny magnes
pomieści wszystkie rzeczy, które
powinny być pod ręką. Wnętrze
torby wykończone jest poliestrową
podszewką. Nieodzownym elementem torby są wytrzymałe, kolorowe
uchwyty, dzięki którym można ją
zawiesić na ramie wózka.
dżungla

boho

łąka
dla rodzica

45x40x15cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski

TORBY

TORBA DO WÓZKA VELVET

Torba Velvet sprosta wymaganiom aktywnej mamy, jest pojemna i pasuje do nowoczesnych wózków. Została wykonana z doskonałych materiałów przy zachowaniu najwyższej dbałości o szczegóły. Obszerne wnętrze pozwoli zmieścić
wszystkie akcesoria niezbędne podczas spaceru. W środku ma przegrodę, która pomaga zorganizować przybory, tak
aby można było je łatwo odnaleźć oraz 2 kieszonki. Torba została wyposażona w paski na ramię, jeden długi pasek
oraz dwa uchwyty pozwalające na przymocowanie torby do rączki wózka.

ważki

peonie

kwiaty
dla rodzica

43x30x13cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski
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TORBY

TORBA DO WÓZKA EKOSKÓRA
Torba z ekoskórą jest idealna nie tylko do wózka. Posiada wiele zalet takich jak: spód z ekoskóry, wewnętrzne kieszenie,
funkcjonalne przegródki i odporną na zabrudzenia podszewkę. Natomiast kolorowa bawełna z nadrukiem sprawia, że
torba pasuje do nowoczesnych wózków. Oprócz tego, torba wyposażona jest w metalowe okucia, uniwersalne zaczepy
do powieszenia na ramie oraz praktyczny pasek naramienny.

granatowy liski

niebieski papugi

dla rodzica

zielony wróżki

100% bawełna/
100% poliester

43x30x13cm

biały leśna przygoda

szary góry

produkt polski

pranie do 30º

TORBY

TORBA DO WÓZKA INDIANA
Torba Indiana jest idealna na rodzinne spacery i wyjazdy. Wszystkie jej zalety: melażowa
tkanina wodoodporna, wewnętrzne kieszenie,
funkcjonalne przegródki i odporna na zabrudzenia podszewka powodują, że torba jest
bardzo praktyczna. Oprócz tego, torba
wyposażona jest w uniwersalne zaczepy
do powieszenia na ramie wózka, dwa
uchwyty oraz praktyczny pasek naramienny.
Dostępna jest w 3 kolorach i pasuje
do śpiworka Indiana.
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dla rodzica

pink

43x34x13cm

navy

ash

100% poliester

prać ręcznie

produkt polski

ŚPIWORKI
Śpiworki Sensillo zostały zaprojektowane
z myślą o potrzebach niemowląt. Wykorzystane w nich materiały
są ciepłe i delikatne – zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa i właściwą temperaturę. Oprócz tego, każdy wyposażony
jest w otwory na pasy 5-punktowe i zamek ułatwiający otwieranie
śpiworka.

OTULACZ

OTULACZ DO FOTELIKA WAFEL
Został stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach.
Jest wygodny i ciepły, a do tego bardzo praktyczny. Jest to
alternatywa dla ciepłej odzieży dziecięcej. Dzięki otworom na pasy
3-punktowe jest bardzo funkcjonalny – nie trzeba rozpinać pasów,
aby odkryć dziecko w nosidełku. Otulacz posiada kapturek
regulowany ściągaczem. Wypełniony jest
antyalergicznym wkładem. Wewnątrz
znajduje się delikatna tkanina velvet.
szary góry
granatowy liski

zielony wróżki

niebieski papugi

biały leśna przygoda
0+

90x90cm

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski

OTULACZ

OTULACZ DO FOTELIKA WAFEL
Otulacz do fotelika Wafel został stworzony z myślą o najmłodszych dzieciach. Jest wygodny, a do tego bardzo praktyczny podczas podróży. Jest to alternatywa dla ciepłej odzieży dziecięcej. Dzięki otworom na pasy 3-punktowe jest bardzo
funkcjonalny – nie trzeba rozpinać pasów, aby odkryć dziecko w nosidełku. Otulacz posiada regulowany kapturek z uroczymi uszami. Uszyty jest ze 100% bawełny.

indie

kraina zwierząt

polana

boho
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0+

90x90cm

100% bawełna
wnętrze:
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski

OTULACZ

OTULACZ MUŚLINOWY
NA LATO DO FOTELIKA
Otulacz świetnie sprawdza się jako kocyk w upalne dni, osłona przed
słońcem czy owadami. Zapobiega przegrzaniu się dziecka dzięki swej
lekkości i przewiewności. Jest bardzo funkcjonalny – posiada otwory
na pasy 3-punktowe. Otulacz posiada także kapturek. Wykonany jest
z 100% bawełny.

0+

100% bawełna

75x72cm

pranie do 30º

produkt polski

ŚPIWORKI

ŚPIWOREK WAFEL
Śpiworek letni Wafel nadaje się w sam raz na spacery w pochmurną aurę, jako alternatywa dla kocyków. Dzięki
otworom na 5-cio punktowe pasy nie będzie się zsuwał. Aby zapewnić wysoki komfort użytkowania wypełniony został
silikonową antyalergiczną włókniną puszystą, która zapewnia odpowiednią temperaturę. Pomiędzy bawełną, a otuliną znajduje się warstwa nieprzemakalnego ortalionu stanowiąca zabezpieczenie przed przemoknięciem.

kraina zwierząt

boho
indie

0+

100x48cm

polana

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

produkt polski
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ŚPIWORKI

ŚPIWOREK VELVET
Jest alternatywą dla kocyków, które lubią się zsunąć lub wypaść z wózka. Posiada otwory na 5-cio punktowe pasy
bezpieczeństwa, dzięki temu nie zsunie się i zapewni odpowiednią osłonę przed chłodem. Śpiworek pod zewnętrzną
warstwą bawełny kryje warstwę ortalionu, która chroni przed zamoknięciem. Troczki pozwolą na stworzenie
kapturka i zapewnienie ciepła.
szary góry
niebieski papugi

biały leśna przygoda

granatowy liski

100x48cm

0+

100% bawełna/
100% poliester

pranie do 30º

zielony wróżki

produkt polski

ŚPIWORKI

OLAF

Łączy w sobie wodoodporne, łatwe w utrzymaniu czystości poszycie oraz miękki polar wewnątrz. Dzięki puszystej, antyalergicznej włókninie, zapewnia skuteczną ochronę i komfort dziecka. Sztuczne futerko przy kapturze można odpiąć.

rozety
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0+

jasnoszary
100x45cm

czarny wzory
poliester

pranie do 30º

kwiaty
produkt polski

grafitowy kropki

ŚPIWORKI

INDIANA
Śpiworek Indiana jest produktem idealnym na zimowe spacery. Łączy w sobie stylowy design z wysoką jakością wykonania. Śpiworek obszyty jest wodoodpornym materiałem imitującym len. Warstwa wewnętrzna to mięciutki i ciepły polar.
Dodatkowo między nimi znajduje się puszysta, antyalergiczna włóknina, która zapewnia skuteczną ochronę i komfort.

popielaty

różowy
0+

grafitowy
100x50cm

poliester

szary
pranie do 30º

granatowy
produkt Polski

ŚPIWORKI

ORSO

czarny

Śpiworek Orso posiada wodoodporne, łatwe do utrzymania
w czystości poszycie z estetycznym pikowaniem. W środku
znajduje się warstwa miękkiego
polaru. Dzięki warstwie puszystej,
antyalergicznej włókniny, zapewnia skuteczną ochronę i komfort.
Wyjątkowy wygląd nadaje śpiworkowi sztuczne futerko przy
kapturze, z możliwością odpięcia.
Śpiworek pasuje do wózka w każdym stylu. Nadaje się do wózków
głębokich, spacerowych oraz na
sanki. Posiada otwory na pasy
oraz zamek błyskawiczny na całej
długości.

0+

grafitowy

szary

100x45cm

granatowy

poliester

pranie do 30º

produkt polski
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ŚPIWORKI

ESKIMO POLAR
Śpiworek od zewnątrz obszyty jest nieprzemakalnym,
atestowanym materiałem. Od wewnątrz posiada
miły i ciepły polar. Dodatkowo między nimi znajduje
się warstwa ociepliny. Śpiworek ten można stosować
do wózków głębokich, spacerowych jak i na sanki. Śpiworek posiada wszyty zamek błyskawiczny pozwalający na
szybkie rozpięcie lub całkowite zdjęcie wierzchniej warstwy.

0+

100x46cm

poliester

pranie do 30º

produkt polski

ŚPIWORKI

ESKIMO WEŁNA
Śpiworek od zewnątrz obszyty jest nieprzemakalnym, atestowanym materiałem. Od wewnątrz posiada miłą i ciepłą wełnę. Dodatkowo
między nimi znajduje się warstwa ociepliny.
Można go stosować do wózków głębokich,
spacerowych jak i na sanki. Śpiworek posiada wszyty zamek błyskawiczny pozwalający
na szybkie rozpięcie lub całkowite zdjęcie
wierzchniej warstwy.

szary
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grafitowy

0+

czarny

100x46cm

poliester

pranie do 30º

produkt polski

ŚPIWORKI

CLASSIC POLAR
Wielowarstwowy i uniwersalny śpiworek,
przygotowany z myślą o spacerach
w chłodniejsze dni. Dziecko będzie się
w nim czuło bezpiecznie i komfortowo,
a jego delikatna skóra nie będzie narażona na podrażnienia. Śpiworek na
zewnątrz obszyty jest nieprzemakalnym,
atestowanym materiałem. Od wewnątrz
posiada cieplutki i miły w dotyku polar.
Dodatkowo między nimi znajduje się
warstwa ociepliny.

czarny

szary
grafitowy

0+

95x40cm

poliester

produkt polski

pranie do 30º

ŚPIWORKI

CLASSIC WEŁNA
Wyjątkowy komfort termiczny śpiworka to
zasługa trójwarstwowej budowy z ociepliną
i miękkim, wełnianym wnętrzem.
Śpiworek nadaje się do wszystkich
typów wózków, głębokich i spacerowych.
Z zewnątrz wykończony jest nieprzemakalną tkaniną. Wełna jest miękka i przyjemna
w dotyku.

cappuccino

grafitowy
granatowy
0+

95x40cm

poliester

pranie do 30º

produkt polski
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ELF
Śpiworek Elf jest produktem bardzo lekkim a zarazem
zapewniającym idealne warunki dla każdego maluszka.
Śpiworek od zewnątrz obszyty jest ortalionowym, nieprzemakalnym materiałem. Od wewnątrz posiada miły i ciepły
polar. Dodatkowo między nimi znajduje się warstwa ociepliny. Można go stosować do wózków głębokich, spacerowych jak i na sanki. Śpiworek posiada wszyty zamek błyskawiczny pozwalający na szybkie rozpięcie lub całkowite
zdjęcie wierzchniej warstwy.
0+

100x46cm

grafitowy

czarny
poliester

pranie do 30º

produkt polski

ŚPIWORKI

HUSKY

Śpiworek jest nieprzemakalny, ciepły oraz
miły w dotyku. Jest to zasługo 3-warstwowej
budowy: nieprzemakalnego materiału, ociepliny oraz wnętrza z materiału minky.
Można go stosować w wózkach głębokich
oraz spacerowych, a także dzięki specjalnemu mocowaniu jako śpiworek na sanki.
Wszyty zamek błyskawiczny pozwala w dowolnym momencie na szybkie rozpięcie lub
całkowite zdjęcie wierzchniej warstwy.

czarny
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grafitowy

0+

granatowy

85x40cm

poliester

pranie do 30º

produkt polski

ŚPIWORKI

ŚPIWOREK KOMBI POLAR
Pikowany śpiworek z możliwością regulowania długości, to doskonała opcja dla rodziców szukających uniwersalnego
rozwiązania. Śpiworek na zewnątrz obszyty jest nieprzemakalnym, atestowanym materiałem. Od wewnątrz posiada
cieplutki polar, który spowoduje, że dziecko będzie się czuło wygodnie i komfortowo, a jego delikatna skóra nie będzie
narażona na podrażnienia.

black/grey
0+

black/beige
100-80×
45cm

navy/grey
poliester

graphite/grey
pranie do 30º

grey

produkt polski

ŚPIWORKI

ŚPIWOREK KOMBI WEŁNA
Pikowany śpiworek z możliwością regulacji
długości od 80 do 100cm, idealny do wózka głębokiego, spacerowego lub na sanki.
Warstwa zewnętrzna zapewnia ochronę
przed wilgocią i wiatrem. Wyjątkowy komfort termiczny to zasługa trójwarstwowej
budowy z ociepliną i miękkim, wełnianym
wnętrzem. Śpiworek posiada otwory na
5-punktowe pasy bezpieczeństwa, jakie
znajdują się w większości wózków spacerowych i głębokich.

black

0+

100-80×
45cm

graphite

poliester

pranie do 30º

grey

produkt polski

navy
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ŚPIWORKI

ŚPIWOREK DO FOTELIKA

Ten polarowy śpiworek Sensillo został zaprojektowany z myślą o podróżach samochodem i codziennych spacerach.
Bez problemu można go umieścić w nosidełku, wózku lub na sankach. Jest delikatny, cieplutki i komfortowy.
W chłodniejsze dni stanie się po prostu niezastąpionym towarzyszem podróży.

black/graphite

0+

black/grey

75x36cm

graphite/grey

poliester

pranie do 30º

navy/grey

produkt polski

MUFKI

RĘKAWICZKA MUFKA MINKY
Rękawiczka/mufka do wózka poprawia komfort spaceru w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Chroni dłonie i ułatwia opiekę nad maleństwem. Mufkę zapinamy napami, na rączkach wózka lub sanek, dzięki czemu
utrzymuje dobrze swoje położenie. Rękawiczki/mufki nie są ze sobą połączone, dzięki temu można je
stosować również wózkach z rozdzieloną rączką. Z zewnątrz pokryta jest nieprzemakalnym
materiałem, natomiast warstwę wewnętrzną stanowi miękki i cieplutki minky.

black
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grey

dla rodzica

21x45cm

poliester

navy

pranie do 30º

produkt polski

MUFKI

MUFKA DO WÓZKA
Mufka chroni dłonie przed zmarznięciem w trakcie jesiennego czy
zimowego spaceru – nie trzeba już na przemian zakładać i zdejmować rękawiczek. Mufkę zapinamy napami, na łączonej rączce wózka
lub sanek, dzięki czemu utrzymuje dobrze swoje położenie. Mufka
pasuje kolorystycznie do śpiworka Olaf.

kwiaty

czarny wzory

dla rodzica

jasno-szary

rozety

grafitowy kropki

tukany
85x40cm

poliester

pranie do 30º

produkt polski

MUFKI

MUFKA DO WÓZKA MINKY
Mufka chroni dłonie przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi i ułatwia opiekę nad maleństwem – nie trzeba już na przemian zakładać i zdejmować rękawiczek. Mufkę zapinamy napami, na łączonej rączce wózka lub sanek,
dzięki czemu utrzymuje dobrze swoje położenie. Z zewnątrz pokryta jest nieprzemakalnym materiałem, natomiast
warstwę wewnętrzną stanowi miękka i delikatna tkanina minky.

grey

dla rodzica

45x50cm

poliester

black

pranie do 30º

produkt polski
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facebook.com/sensillopl

Serwis i pomoc:
telefon: +48 32 226 06 06
email: sensillo@sensillo.pl

www.instagram.com/sensillobrand

www.sensillo.pl

Platforma B2B: www.iks2.pl

