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Očakávate o chvíľočku, chlapčeka či dievčatko?

Prijmite dnes naše prianie, deti sú vždy požehnanie.

Hajaj moje dieťatko, vtáčiky už spinkajú, maminka i tatinko nad tebou bdejú.

Detská súprava obsahuje jedinečný matrac, posteľnú súpravu, polohovací klin, 
podložku Air a dečku Fleece. Všetko krásne zabalené do ľahko udržiavateľných 
a mäkkých materiálov. Všetky výrobky sú zdravotne neškodné podľa Öko-Tex 
Standard 100. 

* Cena za súpravu s rozmerom 120 × 60 cm



Polohovací klin LITTLE do detskej postieľky napomáha znižovať riziko zadusenia bábätka po dojčení. Pokrýva postieľku od boka 
k boku. Maximálna priedušnosť a hygiena sú umocnené textíliou Bamboo s unikátnou úpravou a použitím 3D air mriežky v hornej časti 
klina. Použite náš praktický klin LITTLE a vaše bábätko bude spať vo vyvýšenej a bezpečnej polohe.

ROZMERY: 60 × 40 × 7 cm, 70 × 40 × 7 cm

polohovací klínpolohovací klín
LittleLittle

posteľná súpravaposteľná súprava
BuboBubo

Posteľná súprava BUBO do detskej postieľky je šitá zo 100 % 
bavlny, ktorá sa vďaka česanej priadzi vyznačuje výnimočnými 
vlastnosťami. Je príjemná na dotyk a citlivá k pokožke dieťaťa, 
ktoré ju veľmi dobre znáša. S úplne novým vzorom vhodným pre 
dievčatká aj chlapčekov.

ROZMERY POSTEĽNEJ SÚPRAVY: 40 × 60 cm, 100 × 135 cm

POŤAH: 100 % bavlna

VNÚTORNÁ VÝPLŇ: 100 % polyesterové vlákna
Zabaľte svoje dieťatko do našej dečky BUBO � eece, aby sa cítilo 
ako na obláčiku. Materiál � ís má výborné izolačné vlastnosti, je 
ľahký, hrejivý a výborne odvádza pot.

ROZMERY: 90 × 90 cm

MATERIÁL: � ís – 100 % polyester

Zabaľte svoje dieťatko do našej dečky BUBO � eece, aby sa cítilo 

dečkadečka
Bubo fl eeceBubo fl eece
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BAMBUSOVÉ VLÁKNO

Bambus má prirodzene antibakteriálne 
a bakteriostatické vlastnosti, ktorými disponuje vďaka 
zložke obsiahnutej v bambuse, nazývanej „bamboo-kun“, 
ako zistili vedci z Tokijskej univerzity. Testy preukázali, 
že vďaka tejto zložke má prírodné bambusové vlákno 
rovnaké vlastnosti ako sama rastlina a dokáže zničiť až 70 
% nežiaducich baktérií.

ÚPRAVA LOTUS

Jedinečná mikroskopická 3D 
povrchová úprava látky, ktorá 

účinne zabraňuje prieniku tekutín 
a iných nečistôt do jadra matraca. 

Ďalšie PUR podložky už nie sú 
potrebné.

TVAROVANIE

Horizontálne prestrihy jadra maximálne 
podporujú odvetrávanie.

10 cm

SANITIZED®

Hygienická úprava Sanitized® ponúka antimikrobiálnu 
ochranu matraca. Vďaka tomu dochádza k trvalej 
ochrane matracového jadra proti množeniu plesní, 
baktérií, pachov, rias a proti iným baktériám.

Výber správneho matraca do postieľky ovplyvní nielen kvalitný spánok, ale aj zdravýa prirodzený vývoj vášho dieťaťa. Matrac ROZÁRKA je 
vyrobený z antibakteriálnej peny s úpravou Sanitized®, zabraňujúcou množeniu mikroorganizmov. Aby nedochádzalo k prehrievaniu tela 
bábätka, je v hornej vrstve navrhnuté unikátne tvarovanie zaručujúce vysokú priedušnosť a príslušný komfort dieťaťa. To všetko je zahalené 
v mäkkom poťahu BAMBOO s prírodným bambusovým vláknom a úpravou LOTUS, ktorá zabraňuje prenikaniu tekutín do jadra matraca. 
Jednoducho chráňte svoje dieťa po celú noc, to je ROZÁRKA.

Výška matrace: 10 cm

matracmatrac
RozárkaRozárka
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Rada pre mamičky

Akcia platí pre rozmery matraca a podložky 120 x 60 cm, 140 x 70 cm a polohovací klin Little (60 x 40 cm, 70 x 40 cm), posteľnú súpravu Bubo, 
dečku Bubo � eece (rozmery vyobrazené v letáku). Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu vzoru a farby tovaru pri zaistení ceny a kvality. 
Tlačové chyby vyhradené. Fotogra� e sú len ilustračné. Uvedené ceny sú maloobchodné (s DPH). Ponuka tovaru je časovo obmedzená na 
obdobie platnosti letáka alebo do vypredania zásob. Uvedené ceny a zľavy platia len k akciovej ponuke uvedenej v tomto letáku. Informácie 
o cenách (väčšie rozmery matracov, podložiek, klinov), zľavách a podmienkach predaja vzťahujúceho sa na tento leták sú k dispozícii v 
predajných sieťach zapojených do akcie.

Autorom fotogra� í, t extov a tď. ( ďalej l en „materiály“) j e s poločnosť MORAVIA COMFORT, s . r . o ., IČO: 2 9368243 (ďalej len „spoločnosť“). 
Obsah materiálov je chránený autorským zákonom. Akékoľvek kopírovanie, prepis, šírenie, ďalšie sprístupňovanie či využívanie materiálov 
alebo ich časti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti výslovne zakázané. Akcia platí od 15. 4. 2022 do 
vydania novej akčnej ponuky.

VÁŠ PREDAJCA

Hľadáte multifunkčnú podložku vhodnú ako na 
prebaľovanie, tak aj napríklad na výlety? Máme pre vás 
podložku BUBO AIR. Z hornej strany sa nachádza príjemná 
textília Bamboo s prímesou bambusového vlákna a 
unikátnou úpravou LOTUS. V spodnej vrstve podložky je 
použitá vysoko priedušná 3D air mriežka podporujúca 
cirkuláciu vzduchu. Bábätko bude vždy chránené pred 
nečistotami, ale vďaka odvetrávacej mriežke sa nespotí – 
to je náš BUBO AIR.

ROZMERY: 120 × 60, 140 × 70 cm

Potreby do pôrodnice pre mamičku:
• uteráky
• topánky na prezutie + teplé ponožky
• hygienické potreby – kefka na zuby, pasta, hrebeň,
• šampón, mydlo
• krém, jelení loj
• manikúra
• jemný toaletný papier, papierové vreckovky
• vlhčené hygienické obrúsky
• pôrodnícke vložky
• spodné nohavičky
• prsné vložky
• podprsenky na dojčenie
• nočná košeľa
• župan
• mobilný telefón + nabíjačka
• niečo na čítanie
• fotoaparát
• pitie, müsli tyčinky alebo niečo ľahké na jedenie

Potreby do pôrodnice pre bábätko:
• jednorazové plienky (asi 30 kusov)
• látkové plienky (asi 3 kusy)
• detské hygienické vlhčené obrúsky
• umývací prípravok, krém, olejček – všetko určené
• výrobcom na ošetrenie detskej jemnej pokožky
• vatové tyčinky do ušiek a nošteka
• kefka na vlásky
• zavinovačka, dečka
• oblečenie na cestu domov

Nakoniec nezabudnite mať stále na telefóne osobu, ktorá 
s vami ten váš „veľký deň“ bude prežívať 
a držať vás pevne za ruku.

26 EUR26 EUR
cena odcena od

podložkapodložka
Bubo airBubo air


