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Магията за по-добър сън! Нежната бебешка кожа се нуждае

Happy Baby

от специални грижи през първите
няколко години. И докато
серия
специалистите говорят много по
темата, родителите искат да са сигурни, че са отделили нужното внимание
на всички детайли от обкръжаващата среда на новороденото. Неслучайно
усилията се съсредоточават върху матрака и спалните аксесоари, защото
детето има най-дълго време контакт с тях.
Със специално внимание и грижа към най-малките се отнесохме и ние, подбирайки
всеки продукт от серия Бебе. Нежна грижа, Здравословен сън и Практичност –
това са основните акценти, които ще откриете в тях. Надяваме се, че ще ви
помогнем при изпълнението на мисията „най-добрата майка”.
Вече се усмихвате спокойно, докато наблюдавате блажения сън на вашето
бебе…

Бебе F

Здравословна опора
за вашето бебе!

Ортопедичен бебешки матрак
••
••
••
••
••
••
••
••
••

класически комфорт и ортопедичност
compact system Bonnell
подходящ за укрепване на гръбначния стълб на бебета и деца до 6 год. възраст
препоръчван от педиатри и ортопеди
антиалергична дамаска, капитонирана
с антиалергична вата
добра циркулация на въздуха
осигурява здравословен и спокоен сън за вашето бебе
средно твърд модел
обща височина на модела 18 см

ЛЯТО/ЗИМА

ВИСОЧИНА

АНТИ АКАР

МАТРАЦИ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА
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Бебе S

Деликатна мекота!

Бебешки матрак от 100% белгийски латекс
••
••
••
••
••
••
••
••
••

ядрото от 10 см белгийски латекс осигурява мекота и нежно докосване
препоръчван от педиатри и ортопеди
антиалергична дамаска, капитонирана с антиалергична вата
анатомичен
добра циркулация на въздуха
естествена еластичност и гъвкавост
неподатлив на деформации
мек модел
обща височина на модела 12 см

ЛЯТО/ЗИМА
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ВИСОЧИНА

ЛАТЕКС

АНТИ АКАР

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

МАТРАЦИ

Бебе Натура

Когато бебетата
стават деца!

Бебешки матрак от белгийски латекс и кокос
•• две страни с различно усещане – ортопедична с кокос и анатомична с белгийски латекс
•• подходящ за укрепване на гръбначния стълб на бебета и деца до 2 год. възраст от
страната на кокоса и до 6 год. възраст от страната на латекса
•• препоръчван от педиатри и ортопеди
•• дамаска с органичен памук, капитонирана с антиалергична вата
•• добра циркулация на въздуха
•• осигурява здравословен и спокоен сън за вашето бебе
•• средно твърд модел
•• обща височина на модела 12 см

ВИСОЧИНА

КОКОС

ЛАТЕКС

МАТРАЦИ

АНТИ АКАР

ПАМУК

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА
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Cotton

Защита от влага и замърсяване

Практичен непромокаем протектор за матрак
••
••
••
••
••
••
••
••
••

лицев плат памучна хавлия - мека и абсорбираща
Dermofresh непромокаема мембрана от ново поколение
антиакарна обработка на тъканите
обхваща плътно матрака като калъф
хипоалергенен и природосъобразен
подходящ за матраци с различни височини
предпазва матрака от влага и замърсяване и удължава живота му
възможност за пране в перални машини при 90°
произведен в Испания

НЕПРОМОКАЕМА
МЕМБРАНА
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ДИШАЩ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

АНТИ АКАР

ПАМУК

ПРОТЕКТОРИ

Tencel

Нежна грижа и практичност

Практичен непромокоем протектор за матрак
•• лицев плат: Tencel – дишаща тъкан с естествени целулозни фибри от евкалиптово дърво с
висока хигроскопичност
•• Dermofresh непромокаема мембрана от ново поколение
•• със съдържание на цинков оксид, съставка с козметичен и антибактериален ефект
•• хипоалергенен и природосъобразен
•• антиакарна обработка на тъканите
•• обхваща плътно матрака като калъф
•• подходящ за матраци с различни височини
•• предпазва матрака от влага и замърсяване и удължава живота му
•• възможност за пране в перални машини при 90°
•• произведен в Испания

НЕПРОМОКАЕМА
МЕМБРАНА

ДИШАЩ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

АНТИ АКАР

ПРОТЕКТОРИ

11318243
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Tencel

Практичен помощник вкъщи
и навън

Непромокаема мултифункционална подложка

•• лицев плат: Tencel – дишаща тъкан с естествени целулозни фибри от
евкалиптово дърво с висока хигроскопичност
•• Dermofresh непромокаема мембрана от ново поколение
•• антиакарна обработка на тъканите
•• хипоалергичен и природосъобразен продукт
•• възможност за пране в перални машини при 90°
•• размер: 50 х 75 см
•• произведена в Испания

НЕПРОМОКАЕМА
МЕМБРАНА

ДИШАЩ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

Tencel

11318243

Мекота и комфорт за нежната бебешка кожа

Непромокаема бебешка хавлия Tencel

•• лицев плат: Tencel - дишаща тъкан с естествени целулозни фибри от
евкалиптово дърво с висока хигроскопичност
•• Dermofresh непромокаема мембрана от ново поколение
•• антиакарна обработка на тъканите
•• хипоалергичен и природосъобразен продукт
•• възможност за пране в перални машини при 90°
•• размер: 98 х 100 см
•• произведена в Испания

НЕПРОМОКАЕМА
МЕМБРАНА
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ДИШАЩ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

11318243

ХАВЛИИ И ПОДЛОЖКИ

Baby Soft Feel

Практичност, мекота и комфорт

Двулицеви завивка и възглавница
••
••
••
••
••

две лица - микроплюш и микрофибър
възможност за използване през цялата година
хигиеничен продукт с лесна поддръжка
подходящa за деца, страдащи от алергии
капитониране с атрактивен дизайн за допълнителен комфорт
ЗАВИВКА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

95 x 145 см

200 гр

КАЛЪФ

ПЪЛНЕЖ

микроплюш и
микрофибър ПЕ

100%
силиконизиран пух

ВЪЗГЛАВНИЦА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

35 x 45 см

150 гр

КАЛЪФКА

ПЪЛНЕЖ

микроплюш и
микрофибър ПЕ

100%
силиконизиран пух

ВЪЗГЛАВНИЦИ И ЗАВИВКИ
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Baby Cottona Tencel

Нежна мекота

Завивка и възглавница с пълнеж от памук
•• калъф от 100% Tencel жакард-дишаща тъкан с естествени
целулозни фибри от евкалиптово дърво с висока хигроскопичност
•• отлични хигроскопични свойства
•• подходящa за деца, страдащи от алергии
•• капитониране с атрактивен дизайн за допълнителен комфорт
ЗАВИВКА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

95 x 145 см

413 гр

КАЛЪФ

ПЪЛНЕЖ

100% Tencel жакард

100% памук

ВЪЗГЛАВНИЦА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

35 x 45 см

200 гр

КАЛЪФКА

ПЪЛНЕЖ

100% Tencel жакард

60% памук, 40%
силиконизиран пух
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ВЪЗГЛАВНИЦИ
ВЪЗГЛАВНИЦА
И ЗАВИВКИ

Baby Wool Comfort

Естествен избор
за перфектен сън!

Завивка и възглавница с пълнеж от 100% вълна
••
••
••
••
••

естествени изолиращи свойства
възможност за използване през цялата година
абсорбира влагата на тялото през летните месеци
еко продукт
капитониране с атрактивен дизайн за допълнителен комфорт
ЗАВИВКА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

95 x 145 см

413 гр

КАЛЪФ

ПЪЛНЕЖ

100% памук

100% вълна

ВЪЗГЛАВНИЦА
РАЗМЕР

ТЕГЛО

35 x 45 см

150 гр

КАЛЪФКА

ПЪЛНЕЖ

100% памук

100% вълна

ВЪЗГЛАВНИЦИ И ЗАВИВКИ
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Opera

100% вълна

Бебешко одеало
••
••
••
••
••

състав 100% вълна
одеало, подходящо за употреба през зимата
размер 110x140 cm
пере се при 30°
произведено в Испания

АНТИ АКАР
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ВЪЛНА

АНТИАЛЕРГИЧЕН

ЕКО
ПРОДУКТ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

ОДЕАЛА

Malta

100% памук

Бебешко одеало
••
••
••
••
••
••

състав 100% памук
подходящо за употреба през топлите сезони
изключително мека материя
размер 110x140cm
пере се при 30°
произведено в Испания

АНТИ АКАР

ПАМУК

АНТИАЛЕРГИЧЕН

ОДЕАЛА

ЕКО
ПРОДУКТ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА
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Topitos

Микрофибър с 2 лица

Двулицево бебешко одеало
••
••
••
••
••
••
••

състав: микрофибър
подходящо за употреба през топлите сезони
изключително мека материя
цветове: розово, синьо, лила, бяло
размер 110 x 140 cm
пере се при 40°
произведено в Испания

АНТИ АКАР
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ИЗБОР
НА ЦВЕТОВЕ

АНТИАЛЕРГИЧЕН

ЕКО
ПРОДУКТ

ПОДХОДЯЩ
ЗА БЕБЕТА
И ДЕЦА

ОДЕАЛА

Всички фотографии са на български бебета, заснети от нашата приятелка Калина Арсова.

www.happydreams.bg

Работно време на всички магазини
понеделник - петък от 1030 до 1930 часа
събота от 1100 до 1600 часа

София,
бул. "Ал. Стамболийски" 89
тел. 980 70 50
Дежурен магазин,
без почивен ден!

София,
бул. “България” 60Б (срещу OMV)
тел. 958 90 10

София,
бул. “Н. Габровски” 90 (до хотел “ВЕГА”)
тел. 961 72 40

(възможност за паркиране - осигурено
паркомясто в локалното платно,
за клиенти на магазина)*

(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

(възможност за паркиране
с талони зелена зона
или SMS и паркинга на Mall Sofia)*

София,
кв. “Лозенец”, ул. “Козяк”,
бл. 112 (до посолството на САЩ)
тел. 868 00 56

София,
кв. “Гео Милев”,
бул. “Шипченски проход” 21
тел. 986 91 91

(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

(възможност за паркиране
до магазина - свободно)*

e-mail: sales@happydreams-bg.com

* Съветите за паркиране са съобразени със Закона за движение по пътищата, актуален към дата 01.12.2013 г. Моля, проверявайте знаците за паркиране за настъпили промени.
Съдържанието на този каталог не може да бъде копирано, репродуцирано частично или изцяло, по електронен, механичен или копирен метод, без изричното писмено съгласие на автора.
В съответствие с политиката на фирмата за постоянно подобрение на продуктите, Happy Dreams си запазва правото да прави п
 ромени в характеристиките и пълнежите на матраците по всяко време,
без предварително предупреждение. Информацията в този каталог не е правно ангажираща.

