co l l ecti o n 2 0 1 7 - 2 0 1 8

Καρότσια - Πολυκαρότσια
Strollers - Pushchairs
Καθίσματα Αυτοκινήτου
Safety Car Seats
Καρεκλάκια Φαγητού
High Chairs
Παρκοκρέβατα
Playpens
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ό,τι καλύτερο για το μωρό σας...
best choice for your baby's needs...
Με γνώμονα πως το μωρό σας είναι ότι πιό σημαντικό στη ζωή
σας, η εταιρεία Just Baby προσφέρει με τα προϊόντα της τη μέγιστη
ασφάλεια, άνεση και λειτουργικότητα.
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Με μεγάλη ποικιλία βρεφικών προϊόντων επιλεγμένα με ιδιαίτερη
προσοχή και αγάπη, η Just Baby προσπαθεί να συμβάλλει στην ομαλή
και ασφαλή ανάπτυξη του μωρού σας.

Αξεσουάρ Καροτσιού
Stroller’s Accessories
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Όλα τα προϊόντα είναι εγκεκριμένα από τα Νέα Ευρωπαϊκά
Standard Ασφαλείας, κατάλληλα για να φροντίσουν και να συνοδεύσουν
το μωρό σας στα πρώτα και πιο τρυφερά του χρόνια.

Ξύλινα Ζωάκια
Wooden Animals
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Ποδήλατα
Bicycles
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Βρεφανάπτυξη - Γιο Γιο
Baby Accessories - Yo-Yo

41

Βρεφικά Έπιπλα
Baby Furnitures

58

Περπατούρες - Στράτες
Baby Walkers

31

Η συνεχής ανταπόκριση και προτίμηση σας μας δίνουν το κουράγιο
και τη δύναμη να συνεχίζουμε με συνέπεια και μεγαλύτερη ευθύνη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στα
προϊόντα μας .
40

57

63

Considering how important your newborn is to you, we at Just Baby
offer maximum safety, comfort and functionality.
With a great variety of carefully chosen products and placing love
above all, our company contributes to the smooth and safe development
of your baby.
All of our products are approved by the New European Safety
Standards and are equipped to ensure the comfort and safety of your
baby's first steps in life.
Your continuous support motivates us to maintain our quality with
great consistency and responsibility.
We would like to thank you for trusting our products.

Go Light
JB.230

Παιδικό καρότσι με ποδόσακο
και τσάντα
• Κατάλληλο από νεογέννητο έως
& 15kg
• Πολλαπλές θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με
επωμίδες
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Ελαφρύς σκελετός Αλουμινίου
• Μηχανισμός κλεισίματος στο
χερούλι, με 2 κινήσεις
• Σπαστή τέντα
• Πρωτότυπη, ρυθμιζόμενη &
αφαιρούμενη μπάρα προστασίας
• Μεγάλο αποθηκευτικό καλάθι
• Αποθηκευτικό τσεπάκι
• Μπροστά περιστρεφόμενοι τροχοί
• Ποδόσακος Deluxe
• Ιμάντας Μεταφοράς
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888

Grey

• Suitable from newborn up to & 15kg
• Multiple reclining position
• 5 point system belt
• Adjustable footrest
• Lightweight aluminum frame
• 2 gestures closing mechanism on
the handle
• Folding canopy
• Original, adjustable & removable
protection bar
• Large storage basket
• Storage pocket
• Swivel front wheels
• Deluxe Footmuff
• Back Belt Carrying Mode
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
3

L72 x W46 x H104cm
L36 x W36 x H53.5cm
6.7kg

ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ

DELUXE FOOTMUFF

ΕΥΚΟΛΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ • ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗΣ
EASY FOLDING • CARRY-ON BAGGAGE DIMENSIONS

ΙΜΑΝΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
BACK BELT GARRYING MODE

Oasis 3 in 1
JB.250

Παιδικό πολυκαρότσι με Πορτ Μπεμπέ, κάθισμα
αυτοκινήτου, ποδόσακο και τσάντα
• Αντιστρέψιμη θέση καροτσιού
• 3 θέσεις ανάκλισης
• Ρυθμιζόμενο χερούλι σε ύψος
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Αποσπώμενη προστασία
• Μεγάλη μπάρα φρεναρίσματος
• Μεγάλο αποθηκευτικό καλάθι
• Ενισχυμένος ποδόσακος Deluxe
• Τσάντα Αλλαξιέρα
• Εσωτερική διπλή ενίσχυση τέντας
• Σπαστή τέντα
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με επωμίδες
• Μονές περιστροφικές μπροστινές ρόδες
• Μεγάλες πίσω ρόδες
• Δερμάτινο χερούλι και προστασία
• Παραθυράκι εποπτείας στην τέντα
• Αναδιπλούμενο πορτ μπεμπέ
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN1888
• Reversible stroller seat
• 3 reclining position
• Αdjustable handle height
• Adjustable foot rest
• Removable protection bar
• Large braking bar
• Big Basket
• Reinforced Deluxe footmuff
• Mama bag with chainging mat
• Inner double reinforcement of the canopy
• 5 point harness
• Single swivel front wheels
• Large rear wheels
• Leather grip and protection
• Canopoy window
• Folding carrycot
• Complies with EN1888
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Grey

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ DELUXE
REINFORCED DELUXE FOOTMUFF

•Opening: L96 x W66 x H113 (cm)
•Folding: L110 x W66 x H39 (cm)
•Weight: 10.5kg
•Port Bebe: L65 x W39xH28 (cm)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
LEATHER GRIP & PROTECTION

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ

ΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
SINGLE SWIVEL FRONT WHEELS

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
LARGE REAR WHEELS

REMOVAL PROTECTION BAR

ADJUSTABLE FOOT REST

Oasis 3 in 1
JB.250

Παιδικό πολυκαρότσι με Πορτ Μπεμπέ, κάθισμα
αυτοκινήτου, ποδόσακο και τσάντα
• Αντιστρέψιμη θέση καροτσιού
• 3 θέσεις ανάκλισης
• Ρυθμιζόμενο χερούλι σε ύψος
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Αποσπώμενη προστασία
• Μεγάλη μπάρα φρεναρίσματος
• Μεγάλο αποθηκευτικό καλάθι
• Ενισχυμένος ποδόσακος Deluxe
• Τσάντα Αλλαξιέρα
• Εσωτερική διπλή ενίσχυση τέντας
• Σπαστή τέντα
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με επωμίδες
• Μονές περιστροφικές μπροστινές ρόδες
• Μεγάλες πίσω ρόδες
• Δερμάτινο χερούλι και προστασία
• Παραθυράκι εποπτείας στην τέντα
• Αναδιπλούμενο πορτ μπεμπέ
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN1888
• Reversible stroller seat
• 3 reclining position
• Αdjustable handle height
• Adjustable foot rest
• Removable protection bar
• Large braking bar
• Big Basket
• Reinforced Deluxe footmuff
• Mama bag with chainging mat
• Inner double reinforcement of the canopy
• 5 point harness
• Single swivel front wheels
• Large rear wheels
• Leather grip and protection
• Canopoy window
• Folding carrycot
• Complies with EN1888
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Βeige

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ DELUXE
REINFORCED DELUXE FOOTMUFF

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
LEATHER GRIP & PROTECTION

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ

ΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
SINGLE SWIVEL FRONT WHEELS

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
LARGE REAR WHEELS

REMOVAL PROTECTION BAR

ADJUSTABLE FOOT REST

•Opening: L96 x W66 x H113 (cm)
•Folding: L110 x W66 x H39 (cm)
•Weight: 10.5kg
•Port Bebe: L65 x W39xH28 (cm)

Oasis 3 in 1
JB.250

Παιδικό πολυκαρότσι με Πορτ Μπεμπέ, κάθισμα
αυτοκινήτου, ποδόσακο και τσάντα
• Αντιστρέψιμη θέση καροτσιού
• 3 θέσεις ανάκλισης
• Ρυθμιζόμενο χερούλι σε ύψος
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Αποσπώμενη προστασία
• Μεγάλη μπάρα φρεναρίσματος
• Μεγάλο αποθηκευτικό καλάθι
• Ενισχυμένος ποδόσακος Deluxe
• Τσάντα Αλλαξιέρα
• Εσωτερική διπλή ενίσχυση τέντας
• Σπαστή τέντα
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με επωμίδες
• Μονές περιστροφικές μπροστινές ρόδες
• Μεγάλες πίσω ρόδες
• Δερμάτινο χερούλι και προστασία
• Παραθυράκι εποπτείας στην τέντα
• Αναδιπλούμενο πορτ μπεμπέ
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN1888
• Reversible stroller seat
• 3 reclining position
• Αdjustable handle height
• Adjustable foot rest
• Removable protection bar
• Large braking bar
• Big Basket
• Reinforced Deluxe footmuff
• Mama bag with chainging mat
• Inner double reinforcement of the canopy
• 5 point harness
• Single swivel front wheels
• Large rear wheels
• Leather grip and protection
• Canopoy window
• Folding carrycot
• Complies with EN1888
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Blue

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ DELUXE
REINFORCED DELUXE FOOTMUFF

•Opening: L96 x W66 x H113 (cm)
•Folding: L110 x W66 x H39 (cm)
•Weight: 10.5kg
•Port Bebe: L65 x W39xH28 (cm)

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
LEATHER GRIP & PROTECTION

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ

ΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
SINGLE SWIVEL FRONT WHEELS

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ ΡΟΔΕΣ
LARGE REAR WHEELS

REMOVAL PROTECTION BAR

ADJUSTABLE FOOT REST

JB.213

JB.212

• Λικνίζεται και σταθεροποιείται

• Μπορεί να τοποθετηθεί
σε όλα τα καρότσια

Μεταλλική
πτυσσόμενη βάση

JB.211

Universal στρωματάκι καροτσιού
Universal stroller mat

• Διπλώνει και αποθηκεύεται εύκολα

Universal στρωματάκι
καθίσματος αυτοκινήτου
Universal mat for car seat
• Άνετο στρωματάκι για
το travel και ύφασμα
κουκούλας

• Άνετο στρωματάκια για
το καρότσι

• Κατάλληλο για Jb.250 Oasis 3 in 1
• Metallic foldable base
• Rocking function & Special mechanism
that stabilizes
• Folds and stores easily
• Fits on Jb.250 Oasis 3 in 1
• Opening: L90 x W54 x H63
• Folding: L49 x W7 x H78

• Διαθέτει ανοίγματα για να
τοποθετούνται σωστά οι
ζώνες ασφαλείας

Purple

• Κατάλληλο για την
ανανέωση του καροτσιού
• Suitable for all the type
of strollers
• Comfortable padding for
the stroller
• It has openings for the
seat belts to be fitted
correctly
• Suitable for the “refresh”
of your stroller

Purple

• Κατάλληλο για
την ανανέωση του
καθίσματος αυτοκινήτου
• Comfortable padding for
the travel and the fabric
of the tent
• Suitable for the “refresh”
of your baby’s car seat

Blue

Green

Blue

Green

Swing

Pink
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Pink

JoeDuo 2 in 1
JB.220

Παιδικό καρότσι με κάθισμα
αυτοκινήτου, ποδόσακο και τσάντα
• Πολλαπλές θέσεις ανάκλισης με
ιμάντα
• Ρυθμιζόμενο χερούλι σε ύψος
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Αποσπώμενη προστασία
• Μεγάλο καλάθι
• Ενισχυμένος ποδόσακος
• Ποτηροθήκη
• Τσάντα Αλλαξιέρα
• Εσωτερική διπλή ενίσχυση τέντας
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Μονές περιστροφικές μπροστινές
ρόδες
• Δερμάτινο χερούλι και προστασία
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888
• Stroller multiple reclining positions
• Αdjustable handle height
• Adjustable foot rest
• Removable protection bar
• Big Basket
• Reinforced footmuff
• Cupholder
• Mama bag with chainging mat
• Inside double aid canopy
• 5 point harness
• Single swivel front wheels
• Leather grip and protection
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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Grey

Beige

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ
REINFORCED FOOTMUFF

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ TRAVEL DUO
SINGLE SWIVEL FRONT WHEELS

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
LEATHER HAND & PROTECTION BAR

ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ
CUP HOLDER

L59.5xW45xH 98.5 (cm)
L91xW45xH27 (cm)
12.6kg

Red

Ghia

JB.240

Πολυκαρότσι 2 in1
• Κάθισμα αλουμινίου
• Αντιστρεφόμενο κάθισμα
• Αεριζόμενο Κάθισμα
• Σύστημα Σταθεροποίησης Πορτ Μπεμπέ
• Αφαιρούμενη Μπάρα Προστασίας
• Θέση μετατρεπόμενη σε Πορτ Μπεμπέ
• Κατάλληλο από νεογέννητο
• Ζώνη 5 σημείων με επωμίδες
• Σπαστή χειρολαβή
• Διπλή τέντα
• Εξτρά στρωματάκι για μεγαλύτερη
άνεση
• Μεγάλο αποθηκευτικό καλάθι
• Περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί
• Πίσω ρόδες με φρένα
• Ενισχυμένος ποδόσακος
• Εγκεκριμένο από τον ευρωπαϊκό
κανονισμό ΕΝ 1888
• Aliminum Seat
• Reversible seat
• Airflow Seat
• Port Bebe Stabilizer
• Removable Safety Bar
• Position converted to a baby carrier
• 5 point harness with soft pads
• Folding handle
• Double canopy
• Extra mattress for extra comfort
• Big basket
• Swivel front wheels
• Rear brake wheels
• Reinforced footmuff
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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L67xW48xH106 (cm)
L108xW48xH25 (cm)
11kg

Beige

Blue

ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ
FOOTMUFF

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
REVERSIBLE SEAT

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘΙΣΜΑ

AIRFLOW SEAT

REMOVABLE SAFETY BAR

ΠΟΡΤ - ΜΠΕΜΠΕ
PORTBEBE

ΔΙΠΛΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΝΤΑ
DOUBLE VENTILATED CANOPY

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΡΤ ΜΠΕΜΠΕ
PORT BEBE STABILIZER

ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΦΑΙΡΟΎΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ

ALUMINUM SEAT

Mini Lite

Capri

JB.1050

JB.260

Παιδικό μπαστούνι

Παιδικό μπαστούνι

Πολύ Ελαφρύ

Πολύ Ελαφρύ

• Σκελετός αλουμινίου
• Deluxe Υφάσματα
• Μεγάλη σπαστή τέντα
• Πολλαπλές θέσεις ανάκλισης
• Αποσπώμενη μπάρα προστασίας
• Ζώνη 5 σημείων με επωμίδες
• Αποθηκευτικό καλάθι
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Ποδόσακος
• Περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί
• Ενιαία μπάρα φρένων
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888

Feather Light

• Aluminum Frame
• Deluxe Fabrics
• Large foding canopy
• Multiple reclining positions
• Removable protection bar
• 5 point harness
• Basket
• Adjustable foot rest
• Footmuff
• Swivel front wheels
• Single brake bar
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:

• Σκελετός Ελαφρύς
• Deluxe Υφάσματα
• Αποθηκευτικός Χώρος στη Τέντα
• Μεγάλη σπαστή τέντα
• Πολλαπλές θέσεις ανάκλισης
• Αποσπώμενο Πιάτο
• Ζώνη 5 σημείων με επωμίδες
• Αποθηκευτικό καλάθι
• Διπλή Ποτηροθήκη
• Ποδόσακος
• Περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί
• Ενιαία μπάρα φρένων
• Παραθυράκι στη Τέντα
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888

Yellow

Feather Light

Beige

• Lightweight Frame
• Deluxe Fabrics
• Canopy Storage Pocket
• Large foding canopy
• Multiple reclining positions
• Detachable Plate
• Removable protection bar
• 5 point harness
• Basket
• Double Cup Holder
• Adjustable foot rest
• Footmuff
• Swivel front wheels
• Single brake bar
• Canopy Window
• Complies with EN1888

ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ
FOOTMUFF

L59.5xW45xH 98.5 (cm)
L91xW45xH27 (cm)
4kg

Grey
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
REMOVABLE PROTECTION BAR
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ
ADJUSTABLE FOOTREST

Cannes
Q.200

Παιδικό καρότσι αλουμνίου
με ποδόσακο
• Διπλή τέντα
• 2 παραθυράκια τέντας
• Αποσπώμενη προστασία
• Ποδόσακος Deluxe
• Σκελετός αλουμινίου (πολύ ελαφρύς)
• Ενισχυμένο στρωματάκι
• Ηλιοπροστασία UV στην τέντα
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• 5 θέσεις ανάκλιση πλάτης
• Ζώνη 5 σημείων με επωμίδες
• Αποθηκευτικό καλάθι
• Αποθηκευτικό τσεπάκι
• Περιστρεφόμενοι μπροστινοί τροχοί
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888
Brown

Blue
• Double canopy
• 2 canopy windows
• Removable protection bar
• Deluxe Footmuff
• Light Aluminum frame
• UV Sun shade
• Adjustable Footrest
• 5 reclining positions
• 5 point harnes
• Basket
• Storage pocket
• Swivel front wheels
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ
REINFORCED FOOTMUFF

AΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
REMOVABLE PROTECTION BAR

L62xW44xH106 (cm)
L97xW44xH37 (cm)
7.4kg

Grey
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΤΣΕΠΑΚΙ & ΚΑΛΑΘΙ
BASKET & STORAGE POCKET
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ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙΑ ΤΕΝΤΑΣ
CANOPY WINDOWS

City Plus
JB.1150

Παιδικό καρότσι
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• 5 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με επωμίδες
• Διπλή αεριζόμενη τέντα
• Ανοιγόμενη μπάρα προστασίας
• 2η Ασφάλεια
• Μοχλός κλεισίματος
• Κεντρικός μοχλός φρένων
• Αποθηκευτικό καλάθι
• Αποθηκευτικό τσεπάκι
• Μπροστά περιστρεφόμενοι τροχοί
• Πίσω ρόδες με φρένα
• Άνοιγμα / Κλείσιμο καροτσιού μαζί με
την προστασία
• Ποδόσακος
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888
• Adjustable footrest
• 5 reclining position
• 5 point system belt
• Double ventilated canopy
• Opening protection bar
• 2nd safety
• Closure lever
• Central brake lever
• Basket
• Storage pocket
• Swivel front wheels
• Rear brake wheels
• Οpening / Folding with protection
• Footmuff
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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Grey

Beige

ΠΟΔΟΣΑΚΟΣ
FOOTMUFF

ΔΙΠΛΗ ΤΕΝΤΑ
DOUBLE CANOPY

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
SWIVEL FRONT WHEELS

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
REMOVABLE PROTECTION BAR

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ
ADJUSTABLE FOOTREST

ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΤΕΝΤΑ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΤΣΕΠΑΚΙ

L80 x W49.5 x H108 (cm)
L104 x W41 x 26.5 (cm)
8.4kg
VENTILATED CANOPY - STORAGE POCKET

Flexy
JB.1040

Παιδικό μπαστούνι
• 5 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Διπλή τέντα
• Ρυθμιζόμενο ποδαρικό
• Αποθηκευτικό τσεπάκι
• Αποθηκευτικό καλάθι
• Μπροστά περιστρεφόμενοι
τροχοί
• Πίσω ρόδες με φρένα
• Άνοιγμα / Κλείσιμο καροτσιού
μαζί με την προστασία
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888
• 5 reclining position
• 5 point harness
• Double canopy
• Adjustable foorest
• Basket
• Swivel front wheels
• Rear brake wheels
• Οpening / Folding with
protection
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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L67xW48xH106 (cm)
L108xW48xH25 (cm)
5.5kg

Blue

ΔΙΠΛΗ ΤΕΝΤΑ
DOUBLE CANOPY

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
5 POINTS HARNES

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
SWIVEL FRONT WHEELS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ
ADJUSTABLE FOOTREST

Green

Grey

Purple

Red

Sunny
JB.1201

Παιδικό μπαστούνι μίας θέσης
• Ελαφρύς σκελετός
• Τέντα
• Ενισχυμένη θέση
• Ζώνη 5 σημείων
• Περιστρεφόμενες μπροστινές ρόδες
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN1888
• Lightweight frame
• Canopy
• Enhanced seat
• 5 point harness
• Swivel front wheels
• Complies with EN1888
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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Green

Grey

L84 x W43.5 x H58.5 (cm)
L109 x W21xH23 (cm)
4.5kg

ΕΛΑΦΡΥΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
LIGHTWEIGHT FRAME

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ
ENHANCED SEAT

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ ΤΡΟΧΟΙ
SWIVEL FRONT WHEELS

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
5 POINTS HARNES

Red

Speedy
JB.2010

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου
• Με ενισχυμένο προσκέφαλο για μεγαλύτερη
ασφάλεια
• Εxtra στρωματάκι για νεογέννητα
• 4 θέσεις ανάκλισης
• Zώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Ρύθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ECE
R44/04
• Reinforced headrest for extra safety
• Extra cushion for new born babies
• 4 reclining position
• 5 point system belt
• Height adjustable headrest
• Complies with ECE R44/04

Blue

Grey

• Dimensions: L56 x W45 x H63 (cm)
• Weight:
5kg

GROUP 0+

0 - 9kg

GROUP 1
9 - 18kg

GROUP 2
18 - 25kg

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ
HEIGHT ADJUSTABLE HEADREST

4 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
4 RECLINING POSITIONS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
INTERNAL REINFORCEMENT

ΕΩΣ 25KG
25KG LIMITED

4 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
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Red

ZeroFix
JB.2011

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου

IsoFix
• Πλεονεκτήματα: εκτός από isofix, δένεται και
με ζώνες ασφαλείας
• Ενισχυμένο προσκέφαλο
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο 9 θέσεων
• 4 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Deluxe υφάσματα με δερμάτινες λεπτομέρειες
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
ECE R44/04
• Αdvantages: besides isofix, it is also tied with
safety belts
• Reinforced headrest
• Height adjustable headrest of 9 positions
• 4 reclining position
• Deluxe fabrics with leather details
• 5 point system belt
• Complies with ECE R44/04

Blue

Grey

Jean

Red

• Dimensions: L51 x W41.5 x H67 (cm)
• Weight:
10.5kg
GROUP 0+

0 - 9kg

GROUP 1
9 - 18kg
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

4 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
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MegaFix
JB.2012

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου

IsoFix
• Πλεονεκτήματα: εκτός από isofix, δένεται
και με ζώνες ασφαλείας
• Ενισχυμένο προσκέφαλο
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο 9 θέσεων
• 4 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Deluxe υφάσματα με δερμάτινες λεπτομέρειες
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
ECE R44/04
• Αdvantages: besides isofix, it is also tied
with safety belts
• Reinforced headrest
• Height adjustable headrest of 9 positions
• 4 reclining position
• Deluxe fabrics with leather details
• 5 point system belt
• Complies with ECE R44/04

Jean

Grey

• Dimensions: L48 x W44 x H59 (cm)
• Weight:
10.5kg
GROUP 1
9 - 18kg

GROUP 2
18 - 25kg

GROUP 3
25 - 36kg

9 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

3 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ
HEIGHT ADJUSTABLE HEADREST

3 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
5 RECLINING POSITIONS

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
INTERNAL REINFORCEMENT

ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ISOFIX
FASTEN WITHOUT ISOFIX

Red

MegaMax
JB.2013

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου
Πλεονεκτήματα:
• Ενισχυμένο προσκέφαλο
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο 9 θέσεων
• 5 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Deluxe υφάσματα με δερμάτινες
λεπτομέρειες
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
ECE R44/04
Αdvantages:
• Reinforced headrest
• Height adjustable headrest of 9 positions
• 5 reclining position
• 5 point system belt
• Deluxe fabrics with leather details
• Complies with ECE R44/04

Grey

Black Jean

• Dimensions: L48 x W44 x H59 (cm)
• Weight:
10.5kg
GROUP 1
9 - 18kg

GROUP 2
15 - 25kg

GROUP 3
22 - 36kg

9 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

5 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ
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Red

Jean

Milan 2
JB.2005

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου
• Σύστημα πλαϊνής προστασίας στο
προσκέφαλο
• Εξτρά μαξιλαράκι προσκεφάλου για
περισσότερη προστασία
• 4 θέσεις ανάκλισης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• 3 διαφορετικές θέσεις ρύθμισης ύψους
της ζώνης
• Εξτρά μαξιλάρι θέσης και πλάτης για
μεγαλύτερη άνεση και αναπαυτικότητα
• Deluxe αποσπώμενα υφάσματα με
εσωτερική ενίσχυση
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0-4 ετών ή
βάρους 0-18kg
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
ECE R44/04

Blue

Red

• Side protection system on the headrest
• Extra padding pad for extra protection
• 4 reclining positions
• 5 point system belt
• 3 different height adjustment of the
safety belt
• Extra cushion for back and seat for greater
comfort
• Deluxe detachable fabrics with internal
reinforcement
• Suitable for children aged 0-4 years or
weighing 0-18kg
• Complies with ECE R44/04
• Dimensions: L48xW45xH66 (cm)
• Weight:
5kg
GROUP 0+

0 - 9kg

GROUP 1
9 - 18kg

4 ΘΕΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ

Grey
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Race 2
JB.2006

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο
4 θέσεων
• Εξτρά μαξιλαράκι προσκεφάλου για
περισσότερη προστασία
• Σύστημα πλαϊνής προστασίας στο
προσκέφαλο
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• 3 διαφορετικές θέσεις ρύθμισης
ύψους της ζώνης
• Αποσπώμενη πλάτη
• Deluxe αποσπώμενα υφάσματα με
εσωτερική ενίσχυση
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 1-12
ετών ή βάρους 9-36kg
• 4 height adjustable headrest
position
• Extra padding pad for extra
protection
• Side protection system on the
headrest
• 5 point system belt
• 3 different height adjustment of the
safety belt
• Removable backrest / Converted
into booster
• Deluxe detachable fabrics with
internal reinforcement
• Suitable for children aged 1-12 years
or weighing 9-36kg
• Complies with ECE R44/04

Black

Blue

4 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΨΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

• Dimensions: L45xW37xH77 (cm)
• Weight:
3.7kg
GROUP 1
9 - 18kg
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GROUP 2
18 - 25kg

GROUP 3
25 - 36kg

Grey

MaxiFix

Maxi

JB.2015

JB.2014

Κάθισμα ασφαλείας αυτοκινήτου

Καρεκλάκι ασφαλείας αυτοκινήτου

IsoFix
• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο με
εύκολο σύστημα 6 θέσεων
• Εξτρα σύστημα πλαινής προστασίας στο
προσκέφαλο
• Ανοιγόμενα προστατευτικά με τη ρύθμιση
του προσκεφάλου για μεγαλύτερη άνεση
• 2 θέσεις ανάκλισης
• Αποθηκευτικό συρταράκι
• Deluxe υφάσματα αεριζόμενα με ενίσχυση
για μεγαλύτερη άνεση
• Αποσπώμενα πλενόμενα υφάσματα
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 4 -12 ετών ή
βάρους 15-36kg
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό ECE R44/04
• ISO 9001/TUV

Black

• 6 position Height-adjustable
headrest, easy system
• Extra side protection system on the
headrest
• 1 reclining position
• Removable back
• Cup holder
• Deluxe ventilated fabrics for extra
comfort
• Removable washable fabrics
• Suitable for children aged 4 to 12
years or weighing 15-36 kg
• Complies with ECE R44/04
• ISO 9001/TUV

• 6 position Height-adjustable headrest,
easy system
• Extra side protection system on the
headrest
• Opening protectors with adjustable
headrest for extra comfort
• 2 reclining position
• Storage drawer
• Deluxe ventilated fabrics for extra comfort
• Removable washable fabrics
• Suitable for children aged 4 to 12 years or
weighing 15-36 kg
• Complies with ECE R44/04
• ISO 9001/TUV

• Dimensions: L67xW36xH52 (cm)
• Weight:
3.8kg

• Dimensions: L53xW37xH67 (cm)
• Weight:
5.8kg
GROUP 2
15 - 25kg

GROUP 3
25 - 36kg

GROUP 2
15 - 25kg

Grey
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• Ρυθμιζόμενο σε ύψος προσκέφαλο
με εύκολο σύστημα 6 θέσεων
• Εξτρα σύστημα πλαινής προστασίας
στο προσκέφαλο
• 1 θέση ανάκλισης
• Αποσπώμενη πλάτη
• Ποτηροθήκη
• Deluxe υφάσματα αεριζόμενα με
ενίσχυση για μεγαλύτερη άνεση
• Αποσπώμενα πλενόμενα υφάσματα
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 4 -12
ετών ή βάρους 15-36kg
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό ECE R44/04
• ISO 9001/TUV

GROUP 3
25 - 36kg

Grey

On Road

Booster

Booster2

JB.324

JB.2000

JB.2007

• Έξτρα στρωματάκι για περισσότερη
άνεση
• Σπαστή τέντα
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό ECE R44/04

• Aνυψωτικό κάθισμα για
να γίνεται σωστότερη η
τοποθέτηση της ζώνης του
αυτοκινήτου πάνω στο παιδί
σας παρέχοντας του τη μέγιστη
ασφάλεια
• Ενισχυμένο ύφασμα στην
βάση του
• Εγκεκριμένο από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό ECE
R44/04
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας
4-12 ετών ή βάρους 15-36kg

• Aνυψωτικό κάθισμα για να γίνεται
σωστότερη η τοποθέτηση της
ζώνης του αυτοκινήτου πάνω
στο παιδί σας παρέχοντας του τη
μέγιστη ασφάλεια
• Ενισχυμένο ύφασμα που καλύπτει
όλο το κάθισμα για μεγαλύτερη
άνεση
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό ECE R44/04
• Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας
4-12 ετών ή βάρους 15-36kg

Καρεκλάκι ασφαλείας αυτοκινήτου

• Extra cushion for extra comfy
• Folding canopy
• 5 point harness
• Complies with ECE R44/04

Booster ασφαλείας

Grey

• Dimensions: L64 x W41.5 x H58 (cm)
• Weight:
3kg

Booster ασφαλείας

Grey

• Lifting seat to make the seat belt
more secure on your child giving
maximum safety
• Enhanced fabric covering the
entire seat for greater comfort
• Suitable for children aged 4 to 12
years or weighing 15-36 kg
• Complies with ECE R44/04

• Lifting seat to make the seat
belt more secure on your child
giving maximum safety
• Reinforced fabric at the base
• Suitable for children aged 4 to
12 years or weighing 15-36 kg
• Complies with ECE R44/04

GROUP 0+

0 - 13kg

• Dimensions: L39xW37xH17 (cm)
• Weight:
1kg

Blue

Grey

Black

• Dimensions: L39xW37xH17 (cm)
• Weight:
1kg

Red
GROUP 3
15 - 36kg

GROUP 3
15 - 36kg

Red
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Blue

Gusto2
JB.6003

Πτυσσόμενο καρεκλάκι φαγητού
• Αποσπώμενος δεύτερος δίσκος
• 3ών θέσεων ρυθμιζόμενο πιάτο
• 5 θέσεων ρυθμιζόμενο
ύψος καθίσματος
• 3 θέσεις ανάκλιση πλάτης
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Επιπλέον στρωματάκι διπλής όψεως
• Πρακτικό αποθηκευτικό καλάθι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 14988
• Detachable second tray
• 3 position adjustable tray
• 5 position adjustable seat height
• 3 position adjustable backrest reclining
• 5 point system belt
• Double sided extra mattress
• Handy storage basket
• Complies with EN 14988
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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Green

Grey

L71 x W59 x H99 (cm)
L88 x W59 x H37 (cm)
8.5kg

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΡΩΜΑΤΑΚΙ
EXTRA BACK PAD

ΠΙΣΩ ΡΟΔΕΣ
REAR WHEELS

ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΚΛΙΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ
BACKREST RECLINING POSITIONS

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
DETACHABLE SECOND TRAY

Red

Blue

Mangio 2

Mini

JB.6000

JB.5910

• Ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Πτυσσόμενος σκελετός για εύκολη αποθήκευση
& μεταφορά
• Αντιολισθητικά άκρα
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EN 14988

• 3ών θέσεων ρύθμιση ύψους
• Ζώνη ασφαλείας 3ών σημείων
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες καθίσματος
• Ταιριάζει σε κάθε καρέκλα
• Διπλώνει για εύκολη μεταφορά
• Αφαιρούμενος δίσκος
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 71

• Adjustable seat straps
• 5 point harness
• Folding frame for easy storage &
transportation
• Anti-Slip edges
• Complies with EN 14988

• 3 position adjustable seat height
• 3 point harness
• Adjustable seat straps
• Match in any adult chair
• Folds for easy portability
• Removable tray
• Complies with EN 71

Πτυσσόμενο βοηθητικό κάθισμα φαγητού

Πτυσσόμενο καρεκλάκι φαγητού

• Opening:
• Folding:
• Weight:

L64xW61xH104 (cm)
L119xW61xH18 (cm)
5kg

• Opening:
• Weight:

Green

L42xW37xH48 (cm)
8kg

White

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ
5 POINT HARNESS

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 3ών ΘΕΣΕΩΝ
3 POSITION ADJUSTABLE SEAT HEIGHT

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΑΚΡΑ
ANTI - SLIP EDGES

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3ών ΣΗΜΕΙΩΝ
3 POINT HARNESS

Pink

24

Buzz

Basic

JB.9001

JB.8010

Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο με σάκο μεταφοράς
Children’s folding playpen with carrying bag &
changing mat

Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο με σάκο μεταφοράς
Children’s folding playpen with carrying bag
• 2 μεγάλα πλευρικά παράθυρα με δίχτυ
• Εύχρηστο σύστημα ανοίγματος / κλεισίματος
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN
12227

• 2ος όροφος με φερμουάρ
• 2 ρόδες
• Πορτάκι με φερμουάρ
• 2 πλευρικά παράθυρα με στάμπα
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 716
• 2nd Floor
• 2 Wheels
• Zipper opening door
• Two laterally windows with stamp
• Complies with EN 716
• Opening:
• Folding:
• Weight:

Cream

• 2 large side windows with net
• Easy opening / folding system
• Complies with EN 12227
• Opening:
• Folding:
• Weight:

L120xW60xH78 (cm)
L78xW22xH23 (cm)
8.5kg

Brown

L120xW60xH78 (cm)
L78xW22xH23 (cm)
8kg

BuzzDeluxe
JB.9002

Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο με σάκο μεταφοράς και Deluxe
υφάσματα
Children’s folding playpen with carrying bag & changing mat

Multi

Green

Grey

Red

• 2ος όροφος με φερμουάρ
• 2 ρόδες
• Πορτάκι με φερμουάρ
• 2 πλευρικά παράθυρα με στάμπα
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 716
• 2nd Floor
• 2 Wheels
• Zipper opening door
• Two laterally windows with stamp
• Complies with EN 716
• Opening:
• Folding:
• Weight:
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L120xW60xH78 (cm)
L78xW22xH23 (cm)
8.5kg

Sweet Dream

Licno

JB.8045

JB.2082

Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο με
σάκο μεταφοράς και αλλαξιέρα

Πτυσσόμενο Λίκνο
Children’s folding playpen

Children’s folding playpen with
carrying bag & changing mat

• 2ος όροφος
• Αποθηκευτικός χώρος
• 2 Ρόδες με φρένα
• Κουνουπιέρα
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 12227

• 2ος όροφος
• Κουνουπιέρα με θόλο
• 2 ρόδες
• Πορτάκι με φερμουάρ
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 12227
• 2nd Floor
• Mosquito net
• 2 Wheels
• Zipper opening door
• Complies with EN 12227
• Opening:
• Folding:
• Weight:

• 2nd Floor
• Storeroom
• 2 Wheels with brakes
• Mosquito net
• Complies with EN 12227
Blue

L126xW65.5xH77 (cm)
L21xW23xH77 (cm)
11kg

• Opening:
• Folding:
• Weight:

L65xW94xH76,5 (cm)
L22.5xW21.5xH77 (cm)
7.9kg

Grey/Ice Grey

Square2
JB.2081

Πτυσσόμενο παρκοκρέβατο Αλουμινίου
Children’s folding playpen
• Σάκος μεταφοράς
• 4 πλευρικά παράθυρα με δίχτυ και
στάμπες
• Σετ 4τεμ. γάντζοι για παρκοκρέβατο
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 12227

ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ
CHANGING MAT

• Carry bag
• 4 side windows with netting and
seals
• Hooks for playpen (4pcs Set)
• Complies with EN 12227
ΚΟΥΝΟΥΠΙΕΡΑ ΜΕ ΘΟΛΟ
MOSQUITO NET
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Red

• Opening:
• Folding:
• Weight:

L100xW100xH56 (cm)
L20xW20xH76 (cm)
8.5kg

Grey

Micro

Lungo

JB.9100

JB.9101

• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71

• Διαθέτει ιμάντα, κατάλληλο για
προεφηβικό κρεβάτι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό BS 7972

Παιδική Μπαριέρα με τσάντα
μεταφοράς (90x53x46cm)
Baby barrier with carry bag
(90x53x46cm)

Παιδική Μπαριέρα με τσάντα
μεταφοράς (150x67x46cm)
Baby barrier with carry bag
(150x67x46cm)

• Complies with EN 71

• It features a belt, suitable for
prepubescent bed

Grey

• Complies with BS 7972

Beige

JB.1008

Ειδικό Αντιπνικτικό Μαξιλάρι
• ασφαλές & άνετο για τον ύπνο
του μωρού σας.
Anti-Suffocating Pillow
• safe & comfortable for your
baby’s sleep.
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Grey

Beige

JB.1010

Μαξιλάρι Ασφαλείας Ύπνου
• Η συγκεκριμένη κλίση του ανασηκώνει ελαφρώς
το μικρό σας όταν κοιμάται
• Κατάλληλο για περιπτώσεις αναγωγών
Safety Sleeping Pillow
• This particular slope slightly elevates
your little one when he is asleep
• Suitable for cases of reductions

JB.1009

Παιδικό Σφηνάκι Ύπνου
• Κατάλληλο για τους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού
• Εξασφαλίζει τη σωστή θέση ύπνου
Baby sleep positioner
• Suitable for the first months
of the child's life
• Ensures the right sleep position

JB.9103

JB.1111

JB.1110

• Extra 2nd Floor for Playpen with
carrying case
• Appropriate use 0 - 6 months

• Mattress for playpen with
carry bag in 2 colors with
design
• Dimensions: 120 x 60cm.

• Mattress for playpen with carry
bag in 2 solid colors
Beige
• Dimensions: 120 x 60cm

• extra 2oς Όροφος για
Παρκοκρέβατο με θήκη
μεταφοράς
• Κατάλληλη χρήση 0 - 6 μηνών

• Στρωματάκι για παρκοκέβατο
με τσάντα μεταφοράς σε 2
χρωματισμούς με σχέδιο
• Διάσταση: 120 x 60cm

• Στρωματάκι για παρκοκέβατο
με τσάντα μεταφοράς σε 2
μονόχρωμους χρωματισμούς
• Διάσταση: 120 x 60cm

Green

JB.9105

• Κουνουπιέρα κατάλληλη για
βρεφικό & προεφηβικό κρεβάτι
• Διάσταση: 145 x 75 x 70 cm
• Mosquito net suitable for baby
& prepubescent bed
• Dimensions: 145 x 75 x 70 cm

Grey
Yellow

JB.115

JB.180

• Playpen mosquito net
• Suitable for playpen sizes
120x60cm

• Swing system for playpen with
dimensions 60x120cm (except
aluminum)

• Κουνουπιέρα για παρκ/το, απλή
• Κατάλληλη για παρκοκρέβατα
διαστάσεων 120x60cm
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• Σύστημα κούνιας
για παρκοκρέβατο διαστάσεων
60x120cm (εκτός αλουμινίου)

JB.170

• Γάντζοι για παρκοκρέβατο
(Σετ 4τεμ.)
• Βοηθάνε στα πρώτα στηρίγματα
και σηκώματα του παιδιού
• Hooks for playpen (4pcs Set)
• They help the child’s first props
and lifts

HipHop
JB.2218

JB.2217

JB.2216

• Δίσκο με παιχνίδια κουδουνίστρες, οι οποίες
απομονώνονται και
χρησιμοποιούνται σαν
μεμονωμένα παιχνιδάκια
• Ρυθμιζόμενο ύψος 3 θέσεων
• Ρόδες με σύστημα που
απορροφά τους κραδασμούς
• Σύστημα φρεναρίσματος
• Αποσπώμενο πλενόμενο
ύφασμα
• Σύμφωνο με τα ευρωπαϊκά
πρότυπα ασφαλείας ΕΝ 1273

• Μετατρέπεται σε κούνια
• Αφαιρούμενος δίσκος παιχνδιών
• Ρυθμιζόμενο ύψος σε 2 επίπεδα
• Εύκολο & συμπαγές κλείσιμο
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 1273

• Αφαιρούμενος δίσκος παιχνδιών
• Ρυθμιζόμενο ύψος σε 2 επίπεδα
• Εύκολο & συμπαγές κλείσιμο
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 1273

Περπατούρα / Walker

Περπατούρα / Walker

• Opening:
• Folding:

• Tray with toys - rattles, which
are isolated and used as
individual toys
• 3 positions adjustable height
• Shockproof wheels system
• Braking system
• Removable washable fabric
• Complies with EN 1273
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• Removable toy tray
• 2 positions adjustable height
• Easy & compact closure
• Complies with EN 1273
• Opening:
• Folding:

Πόρτα Ασφαλείας από 70cm
έως 103cm με προεκτάσεις και
βοηθητικό σκαλοπατάκι.
Safety door from 70cm up to
103cm with extensions and
auxiliary step.
• Εγκεκριμένο από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EN 1930
• Complies with EN 1930

JB.5001

Πτυσσόμενη παιδική κούνια
Telescopic baby swing
• Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων
• Δίσκο γεύματος
• Ποδαρικό
• Αντιολισθητική βάση
• Κατάλληλη για παιδιά βάρους έως
και 30kg
• 3 point system belt
• Lunch tray
• Footwell
• Non slip base
• Suitable for children until 30kg
• Opening:
• Folding:
• Weight:

Green
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L67xW63xH55 (cm)
L67xW63xH28 (cm)

L72xW63xH53 (cm)
L72xW63xH30 (cm)

JB.4010

Red

α
μετ

Blue

• Rocking function
• Removable toy tray
• 2 positions adjustable height
• Easy & compact closure
• Complies with EN 1273

Περπατούρα / Walker

L101xW70.8xH104 (cm)
L30xW70.8xH116 (cm)
7kg

JB.160

JB.9019

• Περιλαμβάνει 6 τμήματα
για αναψυκτικά ή
μπουκάλια, τσέπη για
λεφτά, κλειδιά, γυαλιά,
κινητό.
• Χάρη στο εύκολο
κλείσιμο, ανοίγει με το
ένα χέρι.
• Εφαρμόζει στην μπάρα ή
τα χερούλια του καροτσιού
με ανθεκτικά λουριά.
• Τα λουριά είναι
ρυθμιζόμενα έτσι ώστε να
εφαρμόζει ο οργανωτής
στα περισσότερα καρότσια
και να μένει σταθερά, στη
θέση του.

• Προσαρμόζεται σε όλα τα
καρότσια
• Διαθέτει αλλαξιέρα
• Διαθέτει ζώνη ρυθμιζόμενη
κατά μήκος
• Διαστάσεις 36x15x24 (cm)

Οργανωτής καροτσιού
Stroller organizer

• It includes six sections
for soft drinks or bottles,
pocket for money, keys,
glasses, cell.
• Thanks to easy closing, it
opens with one hand.
• Applies to bar or handles
of the stroller with strong
straps.
• The straps are adjustable
so as the organizer to fit in
most of the strollers and
remains firmly in place.

• Adjusted in all strollers
• it has ghanging mat
• It has a belt adjustable
lengthwise
• Dimensions 36x15x24 (cm)

Μάρσιπος 3ών χρήσεων
Baby carrier of 3 uses
• Ενισχυμένο προσκέφαλο
στήριξης
• Κατάλληλο από νεογέννητο εώς
9 κιλά

Grey

• 3 δυνατότητες χρήσης του
μάρσιπου, θέση μωρού προς
το γονέα, προς τα έξω και
πλαγιαστή θέση θηλασμού
• Αεριζόμενο ύφασμα
• Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για
καλύτερη εφαρμογή

Grey

• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 13209
• Reinforced headrest
• Applies from Birth until 9kg
ΑΦΘΟΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
PLENTY OF STORAGE PLACE

Beige

• Adjustable belts for better
fitting

Τσάντα με αλλαξιέρα
Mama bag with changing mat

Blue

• Complies with EN 13209

• Προσαρμόζεται σε όλα τα
καρότσια
• Διαθέτει αλλαξιέρα και 8
αποθηκευτικούς χώρους
• Διαθέτει ζώνη ρυθμιζόμενη
κατά μήκος
• Διαστάσεις 36x15x24 (cm)
• Adjusted in all strollers
• it has ghanging mat and 8
storage places
• It has a belt adjustable
lengthwise
• Dimensions 36x15x24 (cm)

• 3 uses, baby facing front,
baby facing back, and side
breastfeeding position
• Airflow Fabric

JB.9018

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ
ADJUSTED IN ALL STROLLERS
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JB.1000

Τσάντα με αλλαξιέρα
Mama bag with changing mat

Black

Red

JB.130

JB.7019

Ομπρέλα / Umbrella

• Κατάλληλο για κάθε
τύπο καροτσιού
• Suitable for all
types of strollers

”Δ
ι

JB.7015

Baby on Board
• Προειδοποιητικό σήμα για το
αυτοκίνητο με βεντούζα

JB.7016

Καθρεπτάκι ασφαλείας
Safety mirror

• Warning sign for the car with
suction cup

JB.131

Σκέτη βάση ομπρέλας / Umbrella
base
• Μηχανισμός Universal
κατάλληλος για όλους τους
τύπους καροτσιών
• Universal mechanism suitable for
all types of strollers

JB.1002

Ναϋλον βροχής για καρότσι
Rain cover for stroller
• Περιλαμβάνει
τσαντάκι
αποθήκευσης
• Κατάλληλο για κάθε
τύπο καροτσιού
• Include a storage
bag
• Suitable for all
types of strollers

άμε

τρος/Diameter
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• Διπλό Σπάσιμο • Αντί-UV προστασία 50+
• Double break • AntiUV protection 50+

Ναϋλον βροχής για καρότσι
Rain cover for stroller

JB.7018

Ηλιοπροστασία / Sunshade
Σετ 2 τεμαχίων / Set of 2 pcs

JB.112

Ποτηροθήκη / Cup holder
• Τοποθετείται εύκολα
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους των
καροτσιών
• Κρατάει το
ποτήρι σε
σωστή θέση,
ώστε να μη
γέρνει
• Easily mounted
• Suitable for
all types of
strollers
• Holds the glass
in the correct
position so that
it does not tilt

JB.110

Kουνουπιέρα για καρότσι
Mosquito net for stroller
• Κατάλληλο
για κάθε
τύπο
καροτσιού
• Suitable for
all types of
strollers

JB.113

• Κουμπωτή ποτηροθήκη σε
σκελετό με ειδική υποδοχή
• Κρατάει το ποτήρι σε σωστή
θέση, ώστε να μη γέρνει
• Clamped cup holder
in a frame with a
special slot
• Holds the glass in the
correct position so
that it does not tilt
Black

Grey
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Elephant

LadyBag

JB.9003

Μουσικό Ζωάκι
Musical Animal

JB.9007

Μουσικό Ζωάκι
Musical Animal

Μουσικό Ζωάκι
Musical Animal

• Διαθέτει συσκευασία
αποθήκευσης και
μεταφοράς με χειρολαβές

• Διαθέτει συσκευασία
αποθήκευσης και
μεταφοράς με χειρολαβές

• Διαθέτει συσκευασία
αποθήκευσης και
μεταφοράς με χειρολαβές

• Μελωδικοί και
διασκεδαστικοί ήχοι

• Μελωδικοί και
διασκεδαστικοί ήχοι

• Μελωδικοί και
διασκεδαστικοί ήχοι

• Διαθέτει ζωνάκι ασφαλείας
και σταθερό κάθισμα

• Διαθέτει ζωνάκι ασφαλείας
και σταθερό κάθισμα

• Διαθέτει ζωνάκι ασφαλείας
και σταθερό κάθισμα

• Κατάλληλο από 10 μηνών
και άνω

• Κατάλληλο από 10 μηνών
και άνω

• Κατάλληλο από 10 μηνών
και άνω

• Εγκεκριμένο από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EN 1273

• Εγκεκριμένο από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EN 1273

• Εγκεκριμένο από τον
Ευρωπαϊκό Κανονισμό
EN 1273

• Διαστάσεις: 60x30x57 (cm)

• Διαστάσεις: 60x30x57 (cm)

• Διαστάσεις: 60x30x57 (cm)

• It has storage and transport
packaging with handles

ΖΩΝΑΚΙ
BELT

• It has storage and transport
packaging with handles

ΖΩΝΑΚΙ
BELT

• It has storage and transport
packaging with handles

• Melodic and entertaining
sounds

• Melodic and entertaining
sounds

• Melodic and entertaining
sounds

• It has a safety belt and a
fixed seat

• It has a safety belt and a
fixed seat

• It has a safety belt and a
fixed seat

• Suitable from 10 months
and up

• Suitable from 10 months
and up

• Suitable from 10 months
and up

• Complies with EN 1273

• Complies with EN 1273

• Complies with EN 1273

• Dimensions: 60x30x57 (cm)

• Dimensions: 60x30x57 (cm)

• Dimensions: 60x30x57 (cm)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
STORAGE & TRANSPORT PACKAGE
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Bear

JB.9005

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
STORAGE & TRANSPORT PACKAGE

ΖΩΝΑΚΙ
BELT

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
STORAGE & TRANSPORT PACKAGE

Leader2
JB.2430

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle
• Αποσπώμενο & ρυθμιζόμενο χερούλι
• Bοηθητικό χερούλι καθοδήγησης &
ελέγχου πορείας
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Αποσπώμενη τέντα
• Ανοιγόμενη μπάρα προστασίας
• Επιπλέον ύφασμα στο κάθισμα για
μεγαλύτερη άνεση
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71

Blue

Grey

White

Red

• Detachable & adjustable handle bar
• Auxiliary steering handle & cruise control
• 5 point harness
• Detachable canopy
• Opening protection bar
• Additional fabric in the seat for extra
comfort
• Footrest
• Basket
• Complies with EN 71

Αναδιπλούμενο ποδαρικό
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Εργονομική θέση
Ανοιγόμενη μπάρα προστασίας

Kλάξον

Αποσπώμενη τέντα

Αποθηκευτικό τσαντάκι

Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων

Spin
JB.2440

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle
• Περιστρεφόμενη θέση 360°
• Αποσπώμενο & ρυθμιζόμενο χερούλι
• Bοηθητικό χερούλι καθοδήγησης & ελέγχου πορείας
• Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
• Αποσπώμενη & αναδιπλώμενη τέντα
• Επιπλέον ύφασμα στο κάθισμα για μεγαλύτερη άνεση
• Ανάκλιση πλάτης 3ών θέσεων
• Φρένο πίσω τροχών
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 71

Beige

Red / Black

• 360° swivel seat
• Detachable & adjustable handle bar
• Auxiliary steering handle & cruise control
• 5 point harness
• Detachable & folding canopy
• Additional fabric in the seat for extra comfort
• 3 reclining position backrest
• Rear wheels break
• Footrest
• Basket
• Complies with EN 71

Grey

Αναδιπλούμενο ποδαρικό

Εργονομική θέση
Ανοιγόμενη μπάρα προστασίας

Kλάξον

Σκελετός αμμοβολής

Αποθηκευτικό τσαντάκι

Φρένο πίσω τροχών

Περιστρεφόμενη θέση 360°

360º

Swivel Seat
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Smart
JB.2510

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle
• Βοηθητικό, αποσπώμενο, ρυθμιζόμενο
χερούλι καθοδήγησης & ελέγχου πορείας
• Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων
• Αποσπώμενη τέντα
• Ανοιγόμενη μπάρα προστασίας
• Πτυσσόμενο ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71
• Assistant pushing bar
• 3 points Safety belt
• Detachable canopy
• Opening protection bar
• Folding footrest
• Basket
• Complies with EN 71

Green

Blue

Pink

Αναδιπλούμενο ποδαρικό
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Ζώνη 3σημείων

Kλάξον

Αποσπώμενη Τέντα

Ανοιγόμενη Μπάρα

Ρυθμιζόμενο Χερούλι

Πτυσσόμενο Ποδαρικό

Panda

Duck

JB.2490

JB.2370

• Βοηθητικό χερούλι καθοδήγησης & ελέγχου
πορείας
• Αναδιπλωμένη / Αποσπώμενη τέντα
• Μελωδικός ήχος
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 71

• Βοηθητικό χερούλι καθοδήγησης &
ελέγχου πορείας
• Αναδιπλωμένη / Αποσπώμενη τέντα
• Μελωδικός ήχος
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle

• Auxiliary steering handle & cruise control
• Folding / detachable canopy
• Melodious sound
• Footrest
• Basket
• Complies with EN 71

Blue

Kitty

JB.2400

Blue

• Auxiliary steering handle & cruise
control
• Folding / detachable canopy
• Melodious sound
• Footrest
• Basket
• Complies with EN 71

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle
• Βοηθητικό, αποσπώμενο, ρυθμιζόμενο χερούλι
καθοδήγησης & ελέγχου πορείας
• Θέση με προσκέφαλο
• Αποσπώμενη τέντα
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Διακόπτης κλειδώματος / ξεκλειδώματος πηδαλίων
στον μπροστινό τροχό
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EN 71
• Assistant pushing bar
• Seat with headrest
• Detachable canopy
• Footrest
• Basket
• Lock / unlock switch rudders on the front wheel
• Complies with EN 71
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Pink
Green

Pink

Green

Cow
JB.2500

Τρίκυκλο ποδηλατάκι
Βaby’s tricycle
• Ρυθμιζόμενο & αποσπώμενο
χερούλι
• Βοηθητικό χερούλι καθοδήγησης
& ελέγχου πορείας
• Αναδιπλωμένη / Αποσπώμενη
τέντα
• Μελωδικός ήχος
• Ποδαρικό
• Καλαθάκι
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71
• Detachable & adjustable handle
bar
• Auxiliary steering handle &
cruise control
• Folding / detachable canopy
• Melodious sound
• Footrest
• Basket
• Complies with EN 71
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Blue

Green

Pink

Red

Spider

Spider

Spider

JB.1233

JB.1433

JB.1633

Shark

Shark

Shark

JB.1213

JB.1413

JB.1613

Παιδικό ποδήλατο 12” / Bicycles 12”

Παιδικό ποδήλατο 14” / Bicycles 14”

Παιδικό ποδήλατο 16” / Bicycles 16”

• V-break φρένα στον μπροστινό
τροχό
• Free Pah υλικό χερουλιών
• Ρυθμιζόμενη σέλα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Ελαστικά ποδηλάτου με αέρα
• Ιδανικό για παιδιά ηλικίας 3ών
ετών και άνω
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71 & ΕΝ 14765
• V-break on the front wheel
• Free Pah grip’s material
• Adjustable saddle
• adjustable steering wheel
• Bicycle tires with air
• Suitable for children aged 3 years
and over
• Complies with EN 71 & ΕΝ 14765

Παιδικό ποδήλατο 12” / Bicycles 12”
• V-break φρένα στον μπροστινό τροχό
• Free Pah υλικό χερουλιών
• Ρυθμιζόμενη σέλα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Ελαστικά ποδηλάτου με αέρα
• Ιδανικό για παιδιά ηλικίας 3ών ετών
και άνω
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71 & ΕΝ 14765
• V-break on the front wheel
• Free Pah grip’s material
• Adjustable saddle
• adjustable steering wheel
• Bicycle tires with air
• Suitable for children aged 3 years
and over
• Complies with EN 71 & ΕΝ 14765
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Παιδικό ποδήλατο 14” / Bicycles 14”

Παιδικό ποδήλατο 16” / Bicycles 16”

Daisy
JB.1409

Παιδικό ποδήλατο 14” / Bicycles 14”

Daisy
JB.1609

Παιδικό ποδήλατο 16” / Bicycles 16”

• V-break φρένα στον μπροστινό
τροχό
• Free Pah υλικό χερουλιών
• Ρυθμιζόμενη σέλα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Ελαστικά ποδηλάτου με αέρα
• Ιδανικό για παιδιά ηλικίας 3ών
ετών και άνω
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71 & ΕΝ 14765
• V-break on the front wheel
• Free Pah grip’s material
• Adjustable saddle
• adjustable steering wheel
• Bicycle tires with air
• Suitable for children aged 3
years and over
• Complies with EN 71 & ΕΝ
14765

Happy Dog
JB.1410

Παιδικό ποδήλατο 14” / Bicycles 14”
• V-break φρένα στον μπροστινό τροχό
• Free Pah υλικό χερουλιών
• Ρυθμιζόμενη σέλα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Ελαστικά ποδηλάτου με αέρα
• Ιδανικό για παιδιά ηλικίας 3ών ετών
και άνω
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71 & ΕΝ 14765
• V-break on the front wheel
• Free Pah grip’s material
• Adjustable saddle
• adjustable steering wheel
• Bicycle tires with air
• Suitable for children aged 3 years
and over
• Complies with EN 71 & ΕΝ 14765
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Happy Dog
JB.1610

Παιδικό ποδήλατο 16” / Bicycles 16”

Speed Boy
JB.1212

Παιδικό ποδήλατο 12” / Bicycles 12”
• V-break φρένα στον μπροστινό
τροχό
• Free Pah υλικό χερουλιών
• Ρυθμιζόμενη σέλα
• Ρυθμιζόμενο τιμόνι
• Ελαστικά ποδηλάτου με αέρα
• Ιδανικό για παιδιά ηλικίας 3ών
ετών και άνω
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71 & ΕΝ 14765
• V-break on the front wheel
• Free Pah grip’s material
• Adjustable saddle
• adjustable steering wheel
• Bicycle tires with air
• Suitable for children aged 3
years and over
• Complies with EN 71 & ΕΝ
14765

JB.2480

Ηλεκτροκίνητο παιδικό
Jeep
κατάλληλο για παιδιά
από 36 - 96 μηνών
με χειριστήριο & 12V
επαναφορτιζόμενη
μπαταρία
Electric children’s Jeep
suitable for children from
36 to 96 months with
controller & 12V battery
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Speed Boy

Speed Boy

JB.1412

JB.1612

Παιδικό ποδήλατο 14” / Bicycles 14”

Παιδικό ποδήλατο 16” / Bicycles 16”

JB.7001

JB.7002

JB.7003

• Κλειδαριά - προστατευτικό για το
ντουλάπι
• Ασφαλίζει τα ντουλάπια
• Εύκολη τοποθέτηση

• Κάλυμμα προστατευτικό πρίζας
• Σετ 6 τεμαχίων
• Εύκολη τοποθέτηση
• Προστατεύει τα παιδιά από την τάση
του ρεύματος

• Κλειδαριά προστατευτικό για τις γωνίες
• Σετ 4 τεμαχίων
• Εύκολη τοποθέτηση

Ασφάλεια ντουλαπιών / Closet safety

• Lock - protection for the cabinet
• Locks up the cabinets
• Easy placement

JB.7005

• Ασφάλεια αναστολέας για
την πόρτα
• Εύκολη τοποθέτηση
• Προστατεύει τα δάχτυλα του
παιδιού
• Door safety stop
• Easy placement
• Protects the child's fingers
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Ασφάλεια πρίζας / Socket safety

• Protective plug cover
• Set of 6 pieces
• It protects children from the power
supply
• Easy placement

Ασφάλεια για γωνίες / Corners safety

• Locking protection for the corners
• Set of 4 pieces
• Easy placement

JB.7004

Ασφάλεια πολλαπλών χρήσεων
Multipurpose safety
• Εύκολη τοποθέτηση
• Κατάλληλο για το ψυγείο, τα
ντουλάπια και το καπάκι της
τουαλέτας
• Easy placement
• Suitable for the refrigerator,
cabinets and toilet cap

JB.7006

JB.7007

JB.7008

• Μεγάλη βούρτσα ειδικά σχεδιασμένη για
καθαρισμό των μπιμπερό μέχρι τον πάτο
• Μικρό βουρτσάκι για καθαρισμό των θηλών

• Εργονομική λαβή
• Βούρτσα από μαλακή φυσική τρίχα
• Χτένα με στρογγυλεμένα δόντια

• Διαθέτει θήκη ασφαλείας και
αποθήκευσης
• Κατάλληλο από νεογέννητο

• Large brush specially designed to clean
bottles to the bottom
• Small brush for nipple cleaning

• Ergonomic handle
• Brush made of soft natural hair
• Comb with rounded teeth

• Include a safety storage storage
compartment
• Suitable from newborn

Σετ βούρτσα για μπιμπερό
Brush set for bottles

Σετ βούρτσα / χτένα
Brush / comb set

Ψαλιδάκι ασφαλείας
Safety scissors

JB.7009

Κλίπ πιπίλας με αλυσίδα
• Αποτρέπει το χάσιμο της πιπίλας
Chain pacifier clip
• Prevents loss of soother

JB.7014

• Θερμόμετρο μπάνιου
• Ένδειξη θερμοκρασίας νερού
• Ανακατέψτε με το νερό για τη σωστή
ένδειξη της θερμοκρασίας
• Bath Thermometer
• Water temperature display
• Stir with water for correct
temperature indication
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JB.7010

Θήκη πιπίλας / Pacifier holder
• Κατάλληλη για όλες τις πιπίλες
• Κρεμιέται από καρότσι ή τσάντα
• Suitable for all the pacifiers
• Hanging from a stroller or bag

JB.7017

• Δοσομετρητής 3ών γευμάτων
• Κατάλληλο για αποθήκευση τροφής
• Πρακτικό αξεσουάρ για την βόλτα
του μωρού σας
• 3 meals dosimeter
• Suitable for storing food
• Practical accessory for your baby's
ride

JB.7012

Λαβίδα για μπιμπερό / Bottle holder
• Κατάλληλο για τις πιπίλες και τις
θηλές των μπιμπερό
• Απαραίτητο αξεσουάρ στην
αποστείρωση

JB.7013

• Αδιάβροχη σαλιάρα
• Σετ 6 τεμαχίων
• Πρακτικό μεγάλο μέγεθος
• Έξτρα τσεπάκι

• Suitable for soothers and bottle
nipples
• Necessary accessory to sterilization

• Waterproof bib
• 6 items baby bibs
• Practical large size
• Extra pocket

JB.1004

JB.1004

• Φυσικό σφουγγάρι θαλάσσης
• Κατάλληλο για νεογέννητο
• Ιδιαίτερα απαλό όταν βρέχεται
• Δεν ερεθίζει το δέρμα
• Natural sea sponge
• Suitable for newborn
• Particularly soft when wet
• It does not irritate the skin

• Μπωλ Universal για όλες τις
χρήσεις
• General usage Universal Bowl

Sono

JB.8857

Βρεφική μπανιέρα / Babies
bathtub
• Διαστ. εξωτερικές : 86x47cm
• Διαστ. εσωτερικές : 69x39cm
• Βάθος
: 22cm
• External dimensions : 86x47cm
• Internal dimensions : 69x39cm
• Depth
: 22cm

Cream

Green

Orange

White

Green

Orange

Light Blue

Pink

JB.8853

Βρεφική μπανιέρα διάφανη / Transparent babies
bathtub
• Διαθέτει τάπα αποστράγγισης
• Διαστ. εξωτερικές : 80x47cm
• Διαστ. εσωτερικές : 70x40cm
• Βάθος
: 23cm
• It has a drain plug
• External dimensions : 80x47cm
• Internal dimensions : 70x40cm
• Depth
: 23cm

JB.8863

Βάση για βρεφική μπανιέρα
κατάλληλη για:
JB.8857
JB.8853
• Διαστάσεις: 68x90x54cm
Base for Baby’s bathtub, suitable
for:
JB.8856
JB.8853
Dimensions: 68x90x54cm
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Blue

Pink

JB.8859

JB.8860

• Non-slip bath base
• It dries easily
• Suitable for newborn

Non-slip Bath Base with contoured
seat and suction cups
• Complies with EN 71 & ΕΝ
14765

Γλίστρα Ασφαλείας / Security Slide
• Αντιολισθητική βάση μπάνιου
• Στεγνώνει εύκολα
• Κατάλληλο για νεογεννητό

Αντιολισθητική Βάση Μπάνιου
με ανατομικό κάθισμα & βεντούζες
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 71

Blue

JB_8860
JB.8855

JB.8854

• Βάση στήριξης μωρού κατά τη
διάρκεια του μπάνιου
• Κατάλληλο για νεογεννητό
• Βοηθάει έτσι ώστε το μπάνιο
του μωρού σας να γίνεται εύκολα
και ευχάριστα
• Στεγνώνει γρήγορα

• Βάση στήριξης μωρού κατά τη
διάρκεια του μπάνιου
• Κατάλληλο για νεογεννητό
• Βοηθάει έτσι ώστε το μπάνιο του
μωρού σας να γίνεται εύκολα και
ευχάριστα
• Στεγνώνει γρήγορα

• Baby support during bath
• Suitable for newborn
• Helps for an easy and pelasant
bath
• It gets dry quickly

• Baby support during bath
• Suitable for newborn
• Helps for an easy and pelasant
bath
• It gets dry quickly

Pink

JB.1007
• Αντιολισθητικό σφουγγάρι ασφαλείας
κατάλληλο για όλα τα βρεφικά μπανάκια
• Απαλή υποστήριξη της πλάτης του μωρού
• Διαθέσιμο σε πολλούς χρωματισμούς
• Non-slip safety sponge
suitable for all the
bathtub's
• Soft support for the baby's
back
• Available in many colors
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Blue

Purple

Green

Yellow

Pink

JB.8808

Γιο - Γιο με καπάκι
• Κατάλληλο για εύκολη μετάβαση
του παιδιού από την πάνα στην
τουαλέτα
• Ψηλή πλάτη για μεγαλύτερη άνεση
• Αποσπώμενο δοχείο για ευκολότερο
καθάρισμα
Baby potty with cover
• Suitable for easy transition of the
baby from the diaper to the toilet
• High back for greater comfort
•Easy Cleaning Detachable Container

Green

Red

Purple

Orange

Yellow

Green

JB.8801

Γιο - Γιο Αυτοκινητάκι
• Πρωτότυπο και διασκεδαστικό
σχέδιο
• Διαθέτει μουσική
• Αποσπώμενο δοχείο για
ευκολότερο καθάρισμα
Baby potty (design Car)
• Original and entertaining design
• It has music
•Easy Cleaning Detachable
Container

JB.2580

Καπάκι τουαλέτας ασφαλείας
Safety toilet seat
• Παιδικό κάθισμα τουαλέτας με
πλάτη & χειρολαβές
• Εγκεκριμένο από τον Ευρωπαϊκό
Κανονισμό EN 14372
• Baby toilet seat with backrest
and grips
• Complies with EN 14372
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Birds

Planes

Princess

JB.8806

Καπάκι τουαλέτας ασφαλείας
Safety toilet seat
•Αντιολισθητική λαστιχένια βάση
•Εφαρμογή σε κάθε τύπου Λεκάνη
•Anti - slip bottom surface
•Universal fitting

Green

Light Blue

Red

Orange

Pink

Red

Orange

Pink

JB.8803

Γιο - Γιο απλό
Simple baby potty
• Αντιολισθητική λαστιχένια βάση
• Anti - slip bottom surface

Cream

Light Blue

JB.8812

Βοηθητικό σκαλοπάτι μπάνιου
• Κατάληλο για το νιπτήρα και
την τουάλετα
• Διαθέτει αντιολισθητικές
γωνίες
• Auxiliary bath step
• Suitable for wash basin
and toilet
• Αnti-slip angles
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Green

Light Blue

Yellow

Orange

White

Η πολυμορφική μαξιλάρα θηλασμού
της Just Baby έχει πολλαπλή χρήση,
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του
θηλασμού,
με πλεονεκτήματα
και για τη μαμά, αλλά και το μωρό.
Άνετος ύπνος στην αριστερή
μεριά του σώματος
(συνιστάται από τους
ειδικούς).

Άνετος Θηλασμός.

Ευκολία στο τάισμα
του μωρού με μπιμπερό.

Ανακουφίζει την σπονδυλική στήλη
είτε ξαπλώνετε, είτε κάθεστε και
επιπλέον προλαμβάνει
τους πόνους της πλάτης.

Θηλασμός σε ξαπλωμένη θέση.

Ιδανική ¨φωλιά¨ ασφαλείας
για το μωρό.
Διαχωρίζει τα πόδια
και ανακουφίζει τις
αρθρώσεις του ισχίου.
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Κατάλληλο στην εκμάθηση του μωρού στο πώς να κάθεται.

Multi
JB.741

Πολυμορφικό Μαξιλάρι Θηλασμού
• Ασφαλής και υποαλλεργικό
• Κατασκευασμένο από 100%
βαμβάκι & γέμιση από
πιστοποιημένες μικροπέρλες
• Διαθέτει φερμουάρ, ώστε να
αφαιρείται το κάλυμμα
• Πλένεται στο πλυντήριο 40°C
• Διάσταση: L190xW35 (cm)
• Bάρος: 1.2kg

741. 004.White Grey
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741.004.White Grey

741. 003.Stars Grey

741. 002.Cats Pink

741. 001.Birdies Brown

741. 002.Cats Pink

741. 003.Stars Grey

741. 001.Birdies Brown

Mini
JB.702

Πολυμορφικό Μαξιλάρι Θηλασμού
• Ασφαλής και υποαλλεργικό
• Κατασκευασμένο από 100%
βαμβάκι & γέμιση από
πιστοποιημένες μικροπέρλες
• Διαθέτει φερμουάρ, ώστε να
αφαιρείται το κάλυμμα
• Πλένεται στο πλυντήριο 40°C
• Διάσταση: L180xW33 (cm)
• Bάρος: 0.7kg

702. 004.White Grey
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702.004.White Grey

702.003.Stars Grey

702.002.Cats Pink

702.001.Birdies Brown

702. 002.Cats Pink

702. 003.Stars Grey

702. 001.Birdies Brown

BirdiesBrown

PapaBearGrey

JB.800

JB.801

•
•
•
•

Υποαλλεργικό
100% Βαμβάκι
Πάντα ασφαλείας
πάπλωμα & παπλωματοθήκη
με φερμουάρ
• Kουνουπιέρα

•
•
•
•

• Διαστ. παπλώμ.: 100x135cm
• Διαστ. πάντας: 200x32cm

• Διαστ. παπλώμ.: 100x135cm
• Διαστ. πάντας: 200x32cm

Προίκα 3ών τεμαχίων

Προίκα 3ών τεμαχίων

Υποαλλεργικό
100% Βαμβάκι
Πάντα ασφαλείας
πάπλωμα & παπλωματοθήκη
με φερμουάρ
• Kουνουπιέρα

800.001

CatsPink

ZebraGrey

JB.801

JB.801

•
•
•
•

Υποαλλεργικό
100% Βαμβάκι
Πάντα ασφαλείας
πάπλωμα & παπλωματοθήκη
με φερμουάρ
• Kουνουπιέρα

•
•
•
•

• Διαστ. παπλώμ.: 100x135cm
• Διαστ. πάντας: 200x32cm

• Διαστ. παπλώμ.: 100x135cm
• Διαστ. πάντας: 200x32cm

Προίκα 3ών τεμαχίων

Προίκα 3ών τεμαχίων

Υποαλλεργικό
100% Βαμβάκι
Πάντα ασφαλείας
πάπλωμα & παπλωματοθήκη
με φερμουάρ
• Kουνουπιέρα

801.003
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801.002

801.004

JB.143

Μαλακή αλλαξιέρα Μικρή
• Σχεδιασμένη για μωρά από
τη γέννηση έως και 12 μηνών
(10kg)
• Διαθέτει μαξιλαράκι στήριξης
• Διάσταση: L70xW50 (cm)
• Κάλυμμα: 100% PVC
• Γέμιση: 100% Πολυεστέρας

143.066.Stars Grey

143.001.Grey

143.066.Stars Grey
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143.010.Marine

143.046.Birdies Brown

143.010.Marine

143.069.Cats Pink

143.069.Cats Pink

143.002.Zebra Grey

143.001.Grey

143.004.Papa Bear Grey

143.046.Birdies Brown

143.002.Zebra Grey

143.004.Papa Bear Grey

JB.102

Μαλακή αλλαξιέρα
• Σχεδιασμένη για μωρά από
τη γέννηση έως και 12 μηνών
(10kg)
• Διαθέτει μαξιλαράκι στήριξης
• Κατάλληλη
για αλλαξιέρα - συρταριέρα ή
άλλο έπιπλο
• Διάσταση: L70xW50 (cm)
• Κάλυμμα: 100% PVC
• Γέμιση: 100% Πολυεστέρας

102.066.Stars Grey

102.046.Birdies Brown

102.001.Grey

102.066.Stars Grey
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102.010.Marine

102.069.Cats Pink

102.010.Marine

102.069.Cats Pink

102.002.Zebra Grey

102.001.Grey

102.004.Papa Bear Grey

102.046.Birdies Brown

102.002.Zebra Grey

102. 004.Papa Bear Grey

JB.210

Σκληρή αλλαξιέρα
• Σχεδιασμένη για μωρά από
τη γέννηση έως και 12 μηνών
(10kg)
• Κατάλληλη για κρεβάτι πλάτους
(60-70cm)
• Εξοπλισμένη με ειδικά stop pins
• Διάσταση: L80xW50 (cm)
• Κάλυμμα: 100% PVC

210.066.Stars Grey

210.001.Grey

102.066.Stars Grey
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210.010.Marine

210.046.Birdies Brown

102.010.Marine

102.069.Cats Pink

210.069.Cats Pink

210.002.Zebra Grey

102.001.Grey

210.004.Papa Bear Grey

102.046.Birdies Brown

102.002.Zebra Grey

102. 004.Papa Bear Grey

JB.650

Ραφιέρα Αλλαξιέρα
• Ξύλινος σκελετός
• Πλαστική μπανιέρα με ειδική
μάνικα αποστράγγισης νερού
• Υψηλής ποιότητας υλικό, φιλικό
προς το δέρμα του μωρού
• 2 ράφια αποθήκευσης
• Ροδάκια εξοπλισμένα με φρένα
• Διάσταση: L96xW75xH54 (cm)

650.004.Papa Bear Grey

Ξύλινος Σκελετός
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Μάνικα Αποστράγγισης Νερού

650.069.Cats Pink

Υψηλής ποιότητας υλικό

2 Ράφια αποθήκευσης

Ρόδες

Jumbo

Mini

JB.005.002

JB.002.002

JB.810

• Ασφαλής & υποαλλεργική
• Ταιριάζει σε όλα τα είδη
μπουκαλιών & μπιμπερό,
συμπεριλαμβανομένου
και φαρδιών, προτότυπων
μπουκαλιών.
• Διαστάσεις:
• Εξωτερικές: 25.5x10.5x10cm
• Εσωτερικές: 23x8x7cm
• Βάρος: 0.09kg

• Ασφαλής & υποαλλεργική
• Ταιριάζει σε κοντά, φαρδιά
μπουκάλια - μπιμπερό, όπως
επίσης σε βαζάκια με έτοιμο
φαγητό
• Διαστάσεις:
• Εξωτερικές: 20.5x11x11cm
• Εσωτερικές: 17.5x8.5x8.5cm
• Βάρος: 0.07kg

• Υποαλλεργική
• 100% Βαμβάκι, με μαλακό &
ζεστό γέμισμα.
• Δοκιμασμένο για επιβλαβείς
ουσίες, σύμφωνα με το
Oeko - Tex Standard 100
IW00 10IW

Θερμοθήκη

Θερμοθήκη

005.002.Zebra.Grey

Κουβέρτα Τυλίγματος

• Διαστάσεις: 78x78cm
• Βάρος: 0.35kg

002.002.Zebra.Grey
810. 069.Cats.Pink

Standard

Double

JB.001.002

JB.020.002

θερμοθήκη

Θερμοθήκη

• Ασφαλής & υποαλλεργική
• Ταιριάζει σε όλα τα συνηθισμένα
βρεφικά μουκάλια - μπιμπερό.
• Διαστάσεις:
• Εξωτερικές: 25.5x9x9cm
• Εσωτερικές: 22.5x6.3x6.3cm
• Βάρος: 0.08kg

001.002.Zebra.Grey
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• Ασφαλής & υποαλλεργική
• Ταιριάζει σε 2 μπουκάλια μπιμπερό κανονικών διαστάσεων
• Διαστάσεις:
• Εξωτερικές: 23x15.5x8.5cm
• Εσωτερικές: 20x6x6cm
(2τμχ.)
• Βάρος: 0.09kg

020.002.Zebra.Grey

810.066.Stars.Grey

JB.4001

JB.2126

• Βάση καλαθούνας
ξύλινη
• Συνδυάζεται με
όλους τους τύπους
καλαθούνας
• Κατάλληλη και για port
bebe

• Βάση καλαθούνας
αλουμινίου
• Διαθέτει ροδάκια
• Συνδυάζεται με
όλους τους τύπους
καλαθούνας
• Κατάλληλη και για
port bebe

• Wooden basinet base
• It combines with all
types of basinet
• Also suitable for port
bebe

• Aluminum basinet
base
• It has wheels
• It combines with all
types of basinet
• Also suitable for port
bebe
White

JB.6102.W

Ξύλινη προστατευτική μπάρα
κρεβατιού
Wooden protective rail bed
40 x 110 x 38 cm
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Brown

JB.2112.W

Ξύλινη θήκη αλλαξιέρας
Wooden changing table tray
85 x 55 x 7 cm

Natural

JB.8029

Βάση κουνουπιέρας
Mosquito base
125 x 75 x 70

JB.1013

Κουβέρτα / Baby Blanket
• Κατάλληλο από νεογέννητο
• Κατασκευασμένο από μαλακό
ύφασμα
• Suitable for newborn
• Made of soft cloth
• Διάσταση: 125x80cm
• Dimension: 125x80cm

Light Blue

White
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Grey

Pink

Victoria
JBF.4042

• Κρεβατάκι μωρού
• Κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία
πεύκου
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3
θέσεων
• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-66 M-124,5
Y-85,5(cm)
• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress
• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L66 x W124.5 x Η85.5(cm)

White

Moca

White

Moca

Emily
JBF.4043

• Κρεβατάκι μωρού
• Κατασκευασμένο από επιλεγμένη ξυλεία
πεύκου
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3
θέσεων
• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-67 M-124,5 Y-92(cm)
• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress
• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L67 x W124.5 x Η92(cm)
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Lydia

Lydia

JBF.2110

JBF.2110

• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-65 M-124 Y-92(cm)

• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-65 M-124 Y-92(cm)

• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress

• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress

• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L65 x W124 x Η92(cm)

• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L65 x W124 x Η92(cm)

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος 3
θέσεων

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος
3 θέσεων

Coni

Minimal

Sofia
JBF.4044

JBF.2250

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος
3 θέσεων
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Bear

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση στρώματος
3 θέσεων

• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-65 M-124 Y-92(cm)

• Διαστ. στρώματος: 120x60cm
• Διαστ. κρεβατιού: Π-65 M-124 Y-92(cm)

• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress

• Baby cot
• Made of selected pine wood
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of 3-layer
mattress

• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L65 x W124 x Η92(cm)

• Layer size: 120x60cm
• Bed size: L65 x W124 x Η92(cm)

White

Birdies

Mary
JBF.2221

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων
• Διαθέτει ειδικό προστατευτικό
οδοντοφυίας στα κάγκελα
• Διαιρούμενο κεφαλάρι
• Διαστ. στρώματος: 140x70cm
• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress
• Special teething guard on
the rails
• Divided headboard

Moca

Wenge

White

Natural

• Layer size: 140x70cm
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Iro

Eva

JBF.2103

JBF.4040

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων
• Διαθέτει ειδικό προστατευτικό
οδοντοφυίας στα κάγκελα
• Διαστ. στρώματος: 140x70cm

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων
• Διαθέτει ειδικό προστατευτικό
οδοντοφυίας στα κάγκελα
• Διαστ. στρώματος: 140x70cm

• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress

• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress

• Layer size: 140x70cm

• Layer size: 140x70cm
White

White

LicnoZoe

Athina
JBF.2222

JBF.4000

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων
• Διαιρούμενο κεφαλάρι

• Λίκνο μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Διαθέτει ειδικό μηχανισμό που σταθεροποιείται
• Διαστ. εξωτερικές: Π-58 Μ-100 Y-87(cm)
• Διαστ. εσωτερικές: Π-46 Μ-90(cm)

• Διαθέτει ειδικό προστατευτικό
οδοντοφυίας στα κάγκελα
• Διαστ. στρώματος: 140x70cm

• Baby cradle
• Wooden and stable railings
• Special mechanism that stabilizes

• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress
• Divided headboard

• External Dimensions: L58 x W100 x Η87(cm)
• Internal Dimensions: L46 x W90(cm)

• Layer size: 140x70cm
White
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White / Moca

BookMaxi

BookMini

JBF.2241

JBF.2240

• Διαστ. στρώματος: 140x70cm

• Διαστ. στρώματος: 120x60cm

• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress

• Baby cot
• Wooden and stable railings
• Adjustable wooden base of
3-layer mattress

• Layer size: 140x70cm

• Layer size: 120x60cm

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων

• Κρεβατάκι μωρού
• Κάγκελα ξύλινα και σταθερά
• Ρυθμιζόμενη ξύλινη βάση
στρώματος 3 θέσεων

Maxi

BookComo

Compact 2
JBF.2181.natural

JBF.2242

• Κρεβατάκι μωρού
• Διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό συρτάρι
• Σταθερά κάγκελα
• Ρυθμιζόμενη σχάρα στρώματος 3 θέσεων
• Διαθέτει ραφιέρα-αλλαξιέρα

• Διαθέτει 2 συρτάρια με μηχανισμό
ανοίγματος, ένα ραφάκι, ντουλάπι με
2 ραφάκια και αλλαξιέρα
• Διαστάσεις: 93 x 72 x 100(cm)
• 2 drawers with opening mechanism,
a shelf, a cupboard with 2 shelves
and a changing table
• Dimensions: 93 x 72 x 100(cm)

• Διαστ. εξωτερικές: Π-174 Μ-75 Y-102(cm)
• Διαστ. στρώματος: 140x70(cm)
• Baby cot
• Large storage drawer
• Fixed railings
• 3 Adjustable seat mattress
• It has a Shelf - baby changer
• External Dimensions: L174 x W75 x Η102(cm)
• Layer size: 140x70cm

Mini

New
C-ream
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b2b.justbaby.gr

@justbaby.gr

#justbabygreece

