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HLAVNÉ HESLO
RODIČOV

VŽDY
PRIPRAVENÍ!

Svet detí
nás baví
Milí obchodní partneri,
v rukách držíte katalóg produktov, ktoré sú absolútnymi novinkami na
slovenskom trhu. Každá z týchto vecí je pre rodičov skvelým pomocníkom
v dôležitých situáciách, ktoré denne zažívajú so svojimi deťmi. Pomôžu im
byť pripravení na akékoľvek počasie, na hlad a smäd dieťaťa aj na výnimočné
momenty, ktoré treba uchovať.
Detský trh nám dnes poskytuje nekonečné možnosti a my sme sa ich po
rokoch fungovania v tejto brandži chytili. Pre vašich zákazníkov prinášame
funkčné, nápadité a inovatívne riešenia. Veríme, že si ich zamilujú a aj
vďaka nim budú otvárať dvere na vašej predajni ešte častejšie. Najdôležitejšími argumentmi pre výber týchto produktov bola pre nás ich kvalita,
výnimočnosť, ekologickosť a zdravotná nezávadnosť. Keď k tomu prirátame moderný dizajn a tisícky užívateľov na celom svete, výsledok je jasný
– váš i náš spokojný zákazník.
My sami sme otcovia a svet detí nás baví. Denne si prechádzame situáciami, ktoré dôverne pozná každý rodič. Táto osobná skúsenosť nás veľmi
motivuje k tomu, aby sme na slovenský trh s detským tovarom prinášali
inovatívne produkty. Veríme, že vďaka množstvu spokojných zákazníkov sa
budú dobre predávať aj vám.

Príjemné listovanie v katalógu vám želajú
Rasťo a Michal
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Nech sú bábätká, deti aj rodičia v maximálnej
pohode za každého počasia. Produkty BébeFolie prinášajú smart-on-the-go riešenia,
ktoré spríjemňujú prechádzku aj cestovanie v horúcich aj daždivých dňoch.

Rozhorúčené letné ulice. Ortuť na teplomere
opäť raz pokorila rekordy. Prechádzka alebo
cestovanie s dieťaťom je veľkou výzvou, verte však, že ju dokážete zvládnuť v absolútnej
pohode.

Značku BébeFolie založili v roku 2015
páni fascinovaní detským svetom.
S vývojom a dizajnovaním hračiek a pomôcok pre deti mali
dvadsaťročné skúsenosti, ktoré
zúročili vo vlastnej ﬁrme. Ich
produkty zožali okamžite
úspech v domácom Francúzsku aj v zahraničí.
Dnes sa predávajú vo
viac ako dvadsiatich
krajinách sveta.

BébéFolie dáva istotu rodičom,
ktorí milujú svoje dieťa
až do zbláznenia
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inovatívne
RIEŠENIA

Podložky do kočíkov, autosedačiek a detských
nosičov od BébeFolie obsahujú chladivý gél,
ktorý reguluje telesnú teplotu o 3 °C až 5 °C.
Sedenie v kočíku je príjemné od prvého momentu, účinok chladiaceho gélu trvá 3-4 hodiny.

Chladiaca kolekcia

Zoznámte sa s výnimočnou technológiou,
ktorá prináša účinné a zdravé ochladzovanie dieťaťa.

Podložky regulujú
telesnú teplotu o 3 °C až 5 °C
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Chladiaca kolekcia

BBM001
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Rozmery:
677 x 340 mm
Hmotnosť: 780 g
Vek dieťaťa: 0+
Vhodná pre každý kočík

Chladiaca podložka
do detského nosiča BBM010
Rozmery:
210 x 160 mm
Hmotnosť: 160 g
Vek dieťaťa: 0+
Vhodná do každého detského nosiča

dostupné
vo farbách:

dostupné
vo farbách:

Chladiaca podložka pre golfový
vý kočík

Chladiaca podložka do autosedačky
čky

BBM018

BBM014

Rozmery:
670 x 317 mm
Hmotnosť: 780 g
Vek dieťaťa: 0+
Vhodná pre každý kočík
dostupné
vo farbách:

Rozmery:
610 x 280 mm
Hmotnosť: 550-680 g
Vhodná pre väčšinu
autosedačiek kategórií 0 a 1
dostupné
vo farbách:

Chladiaca kolekcia

Chladiaca podložka pre športový
ový kočík
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Podložky sú trvalo
udržateľné. Netreba ich
dobíjať, ani vkladať
do mrazničky.

reguluje
telesnú teplotu

trvalo
udržateľný
chladiaci efekt

nevkladajte
do mrazničky

funguje
bez dobíjania

spĺňa slovenské
a medzinárodné
bezpečnostné
štandardy

Chladiaca kolekcia

Chladiaca kolekcia
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Všetky tri časti sú prakticky
zabalené, na kočík sa nasadzujú
ľahko, rovnako jednoducho sa
skladajú a odkladajú do obalu
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Vďaka prakticky navrhnutej
slnečnej clone prekrývajú pláštenka a sieťka proti hmyzu
kočík od hlavy po päty.
Aj v tom najhoršom počasí tak zaistia dieťaťu absolútnu pohodu a kočík chránia
od znečistenia

na
Všetky časti sú z priedušných
a pre zdravie bezpečných
materiálov. Spĺňajú slovenské aj
medzinárodné normy, majú faktor ochrany SPF50
a dieťa tak chránia pred 97,5 % slnečného žiarenia.
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Viacúčelová ochrana 3v1 slnko – dážď - hmyz je smart-on-the-go riešením do každej rodiny - slnečná clona,
pláštenka do dažďa a sieťka proti hmyzu v jednom
balení pripravená na okamžité použitie. Stačí vytiahnuť, nasadiť na kočík a s úsmevom vykročiť do každého počasia.
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Viacúčelová ochrana 3v1 slnko – dážď - hmyz je určená pre deti
od 6 do 36 mesiacov a je vhodná pre každý kočík
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Viacúčelová ochrana 3v1 slnko
– dážď - hmyz je navrhnutá tak,
aby v kočíku aj po prekrytí zostal
bohatý priestor pre dieťa a aby
do neho ľahko prenikal vzduch.
Nehrozí preto prehriatie
dieťaťa.



Ochrana dieťaťa v kočíku



a

Ochrana dieťaťa v kočíku

Jeden jediný produkt ochráni
dieťa pred slnkom, dažďom,
vetrom aj hmyzom

Nazeráte cez žalúzie. Dnes to vonku vyzerá na dážď,
predpoveď však len pred chvíľou hlásila slnečno. Rodič musí byť pripravený na všetko, aj na vietor, nálety
mušiek, komárov a ďalších členov z ríše hmyzu.

nk
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Aké praktické!
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BBM019



Vhodné pre každý športový a golfový kočík
Prekrýva plochu kočíka od hlavy po päty




Jednoduché nasadenie a odloženie
Vhodné pre dieťa vo veku 6 až 36 mesiacov

Slnečná clona
Vhodná pre každý kočík
Vodeodolná
Najvyššia ochrana UPF50+ pred slnečnými lúčmi UVA a UVB
Pokrýva kočík od hlavy po päty
Spĺňa všetky slovenské a medzinárodné štandardy

Sieťka proti hmyzu
Ochrana pred hmyzom vhodná pre každý kočík
Sieťku treba zazipsovať na slnečnú clonu
Sieťka z kvalitných materiálov zabezpečuje výbornú viditeľnosť pre dieťa aj rodiča
Veľmi priedušné
Ľahké nasadenie, zloženie a odloženie do obalu
Spĺňa všetky slovenské a medzinárodné štandardy

Pláštenka proti dažďu
Ochrana pred dažďom, pieskom a oparom
vhodná pre každý kočík
Pláštenku treba zazipsovať na slnečnú clonu
Neobsahuje BPA, ftaláty ani bisfenol A
Veľmi priedušné
Ľahké nasadenie, zloženie a odloženie do obalu
Spĺňa všetky slovenské a medzinárodné štandardy

Ochrana dieťaťa v kočíku

Ochrana dieťaťa v kočíku
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Viacúčelová ochrana kočíka 3v1 slnko - dážď - hmyz
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Aj na krátku prechádzku mestom treba mať
v taške niečo na zahryznutie a osvieženie.
Americká spoločnosť Precidio Design, tvorca produktov Drink in the box a Snack in the
Box, prináša riešenia, ktoré dbajú na zdravie
detí a sú ohľaduplné k planéte.
- 14 -

Deti milujú krabičkové džúsy. Nie sú však zdravé, ani ekologické.
Máme pre vás skvelú alternatívu.
Krabičkové džúsy sú super! Majú pekné obaly, dobre zapadnú do detskej ruky a chutia tak
sladko. Vedeli ste však, že je v nich až 28 gramov
cukru? Je to asi sedem čajových lyžičiek v jednej škatuľke. Obaly z týchto nápojov k tomu vytvárajú veľkú záťaž na životné prostredie. Podľa
predpokladov pribudne v nasledujúcich piatich rokoch na skládky na celom svete až trilión

krabičiek z džúsov. Pre našu planétu to bude
ťažké bremeno, takýto obal sa totiž rozkladá
viac ako tristo rokov.
Deti však džúsy v krabičkách milujú. Ich tvar
dobre sadne do ruky a aj na rozdiel od okrúhlej
fľaše, zmestí sa aj do desiatového boxu. Súhlasíme. Prinášame vám však alternatívu, ktorá bude
rovnako obľúbená, no zdravšia a ekologickejšia.

Obrovské množstvo obalov z džúsov a maškŕt,
ktoré končia každoročne na skládkach, nahrádzajú ekologickými a takmer nezničiteľnými
nádobami. Deti zbožňujú ich tvar a farbu, rodičia oceňujú kvalitu materiálov, praktickosť a nové možnosti pre zdravé pitie a jedenie.
Produkty získali ocenenie na súťaži Consumer Award Europe 2016

Zdravé pitie a maškrtenie

Aby dieťa
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Krabičky pre nápoje perfektne tesnia, krabičky
pre pochúťky zabraňujú ich vysypaniu a podrveniu.
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Vhodné d
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Objem:
Materiál:

237 ml
vysokoodolný tritan

Dostupné s displejom/bez displeja
Neobsahuje BPA, BPS a ftaláty
Náhradné diely je možné dokúpiť
dostupné
vo farbách:
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Produkty sú vyrobené z takmer nezničiteľného tritánu
a pri správnej údržbe poslúžia roky.

Malá
nápojová krabička

Veľká
nápojová krabička
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Objem:
Materiál:
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Deti milujú tvar a dizajn týchto krabičiek.
Budú pre ne skvelými spoločníkmi v škole,
na cestách aj na rodinných výletoch.

355 ml
vysokoodolný tritan

Dostupné s displejom/bez displeja
Neobsahuje BPA, BPS a ftaláty
Náhradné diely je možné dokúpiť
dostupné
vo farbách:

Zdravé pitie a maškrtenie

O tom, čo dieťa pije a maškrtí, rozhoduje rodič. Voda s nakrájaným alebo
odšťaveným ovocím namiesto presladených džúsov. Orechy, zrná a kúsky
ovocia namiesto čokolády a keksov. To znie dobre, však?

Nádoby neobsahujú BPA ani ftaláty
a pre dieťa sú preto úplne bezpečné.
- 16 -
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Objem:
Materiál:

355 ml
vysokoodolný tritan

Neobsahuje BPA, BPS a ftaláty
dostupné
vo farbách:

n a
+ Dvojitá priehradka ponúka priestor pre dva druhy pochúťok
+ Ovocie, sušienky, či oriešky sa nepomrvia
+ Zábavné a zároveň zdravé maškrtenie
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Zdravé pitie a maškrtenie

Zdravé pitie a maškrtenie

Krabička
pre maškrty
y
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UCHOVAJTE SI
vzácne chvíle
s vašim dieťatkom
365 dní.
Kto by povedal, že ubehnú tak rýchlo!
Len včera ste si vaše bábätko doniesli domov z pôrodnice, a dnes sa ako šarkan naháňa s kamarátmi na ihrisku. Pamätáte sa,
čím všetkým ste si spolu prešli?
Značka Snap the Moment sa rozhodla urobiť hrubú čiaru za stratenými spomienkami. Na náš trh prináša originálne produkty, ktoré pomáhajú rodičom zachovávať to najvzácnejšie,
prekrásne chvíle s ich dieťaťom.

Prvý, druhý, tretí mesiac s drobcom za nami.
Aha, už má prvý zúbok. A robí prvé kroky. Nechajte o týchto výnimočných situáciách prehovoriť karty s roztomilým dizajnom. Vďaka

nim vytvoríte bábätku autentický fotopríbeh. Zdieľajte tieto dôležité momenty
s vašimi blízkymi a šírte ďalej tú neopísateľnú radosť.

Míľnikové fotokarty

využijete pre dieťa vo veku 0 - 3 rokov
+ Set obsahuje 37 karát, ktoré po-

4

máhajú zachytiť kľúčové momenty a významné udalosti v živote
dieťaťa.
+ Na rube je priestor pre

popísanie momentu.
+

Nápisy sú v anglickom jazyku.

months old

months old

6
t

my first

my
favourite

bath

Grandma
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Fotokarty pre dôležité míľniky

Originálne fotokarty pre dôležité míľniky
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Originálny dar do výbavy
čerstvých rodičov!

Fotodeky

využijete pre dieťa vo veku 0 - 3 rokov
Rozmer:
100 x 88 mm
Materiál:
bavlna
Prevedenie:

MÄTOVO-BIELA,
minty white

ŠEDÁ,
pastel grey

SLABORUŽOVÁ,
dusty pink

MODRÁ,
aqua marine

JEMNÁ MODRÁ,
powder blue

BIELA,
rosy white

Balenie obsahuje:
+ obojstrannú deku
+ dva pásiky na vyznačenie veku dieťaťa
+ jednu originálnu míľnikovú fotokartu
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Materiály, z ktorých je deka vyrobená, majú certiﬁkát kvality
a bezpečnosti Oeko-Tex 100.
Spĺňajú prísne medzinárodné
kritéria pre kvalitu a zdravotnú
nezávadnosť, sú bezpečné
a neobsahujú žiadne zdraviu
a životnému prostrediu škodlivé
alebo nebezpečné látky.

Tá najmilšia fotodeka

Deka je vyrobená z mäkkej bavlny, má antibakteriálny povrch a dieťaťu tak prináša maximálne pohodlie. S obľubou ju bude používať až do predškolského veku.

Obojstranná fotograﬁcká deka rastie s vašim
bábätkom. Perfektne poslúži pre dokumentovanie jeho veku - stačí zakrúžkovať deň, mesiac
alebo rok pomocou bavlnených pásikov, položiť drobca na deku a cvaknúť. Pastelové farby
s jemnými vzormi pôsobia príjemne a sú ideálnym podkladom pre fotenie.

kvalitné
& bezpečné

Tá najmilšia fotodeka

Tá najmilšia deka pre vaše bábätko
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Mintt s.r.o.
+421 940 734 854
+421 908 749 315
mintt@mintt.sk

