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O Nas
Witamy w świecie Bajkowych Wnętrz!

Jesteśmy młodą, polską marką oferującą szeroką 
gamę produktów wyposażenia wnętrz, tekstyliów, 
zasłon, pościeli, dywanów, oświetlenia. 

Nasza Droga do piękna rozpoczęła się w 2005 roku, 
kiedy powstał blog, na którym dzieliliśmy się z Wami 
najciekawszymi pomysłami na aranżację wnętrz  
i dziecięcych pokoików.  W 2015 roku otworzyliśmy 
pierwszy sklep internetowy, a rok później powstał 
sklep z akcesoriami dla dzieci bajkowewnetrzakids.pl 

W naszej ofercie znajdziecie wszystko co potrzebne 
do wyposażenia dziecięcych pokoików: pościele, 
poduszki, prześcieradła, rożki, kokony, baldachimy, 
ochraniacze, maty do zabawy, dzianinowe kocyki, 
przewijaki, zasłony, dywany, lampy, obrazy i plakaty, 
akcesoria do łóżeczka, karuzele, girlandy, zabawki, 
wkładki do wózka, śpiworki. Tworząc dla was 
unikatowe wzory i kolekcje staramy się kreować 
radosny i barwny świat pełen uśmiechu naszych 
klientów. Przy dobieraniu wzorów pamiętamy 
o aktualnych trendach i standardach.

Wszystkie produkty powstają w polskich szwalniach, 
w których pracuje świetnie zgrany zespół 
doświadczonych i niezwykle twórczych krawcowych. 
Akcesoria szyte są ręcznie z dbałością o każdy detal. 
Stosowane przez nas tkaniny są bezpieczne dla dzieci 
i posiadają Certyfikat OEKO-TEX 100. Nasze tkaniny 
są delikatne, a jednocześnie bardzo wytrzymałe. 
Kolory pozostają żywe i trwałe dzięki wyjątkowej 
i bardzo bezpiecznej metodzie nadruku, 
potwierdzonej atestami. Kontrolujemy naszą 
produkcję na każdym jej etapie. Począwszy od fabryki, 
gdzie tkana jest bawełna, drukarnie, nasze szwalnie, 
aż po kontrolę jakości bezpośrednio przed 
spakowaniem i wysyłką do klienta gotowego już 
produktu. 

Jesteśmy dumni, że jako w pełni polska marka 
możemy dzielić się z Wami naszymi pomysłami 
i pasją do pięknych wnętrz. 
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Oferta Handlowa
Zapraszamy do współpracy hurtowej sklepy stacjonarne i internetowe oraz 
sprzedawców zagranicznych. Jesteśmy firmą zarejestrowaną i zgłoszoną w Unii 
Europejskiej. Posiadamy europejski nr VIES. Eksportujemy produkty na większość 
rynków zagranicznych, w tym wszystkie rynki europejskie.  

Jako polski producent oferujemy szeroką gamę produktów do wyposażenia wnętrz 
i dziecięcych pokoików: pościele, poduszki, prześcieradła, rożki, kokony, baldachimy, 
ochraniacze, maty do zabawy, dzianinowe kocyki, przewijaki, zasłony, dywany, lampy, 
obrazy i plakaty, akcesoria do łóżeczka, karuzele, girlandy, zabawki, wkładki do wózka, 
śpiworki. 

Wszystkie produkty powstają w polskich szwalniach i szyte są ręcznie z dbałością 
o każdy detal. Stosowane przez nas tkaniny są bezpieczne dla dzieci i posiadają  
Certyfikat OEKO-TEX 100. Nasze tkaniny są delikatne, a jednocześnie bardzo 
wytrzymałe. Kolory pozostają żywe i trwałe dzięki wyjątkowej i bardzo bezpiecznej 
metodzie nadruku, potwierdzonej atestami. Kontrolujemy naszą produkcję na 
każdym jej etapie. Począwszy od fabryki, gdzie tkana jest bawełna, drukarnie, nasze 
szwalnie, aż po kontrolę jakości bezpośrednio przed spakowaniem i wysyłką do klienta 
gotowego już produktu. 

www.bajkowewnetrzakids.pl
www.bajkowewnetrza.pl

Zobacz naszą pełną ofertę: 
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Kolekcja z delikatnymi kwiatowymi wzorami,  
połączona z niezwykle miękkim velvetem brudny 
róż. W większości produktów wszyte są starannie 

ułożone falbanki. Idealne komponuje się 
z produktami w odcieniu brudnego różu.

Dusty Rose
KOLEKCJA

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Baldachim, wysokość 220 cm do 
marszczenia + 50 cm stożek + 65 cm 

wiązadła
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Vintage Flowers
KOLEKCJA

Delikatna kolekcja w stylu Vintage. Autorski wzór drukowany na naturalnej bawełnie. 
Do większości produktów doszyte są urocze falbanki. W tej serii dostępne są też 
śpiworki do spania, namioty tipi i nasze kultowe poduszki serca z falbanami. Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 

120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Baldachim, wysokość 220 cm do 
marszczenia + 50 cm stożek + 65 cm 

wiązadła
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Circus
KOLEKCJA

Festiwalowy klimat i przepiękne 
ilustracje autorstwa Igi Wais zamknięte 
w bajkowym dziewczęcym wzorze. 
W ofercie tekstylia, tapety i naklejki 
ścienne idealne do pokoików 
dziewczęcych.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
150×150 cm
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Swan
Queen

KOLEKCJA

Kolekcja namalowana przez znaną 
malarkę Izabellę Mueller. Tematyka 
łabędzi i peoni na brudnym różu. 
Całość drukowana na wysokiej 
jakości bawełnie premium, 
połączona z velvetem w odcieniu 
brudnego różu.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampa Trójnóg,
54x25 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Naklejka ścienna Koło 150 cm
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Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
80×80 cm

Moon
KOLEKCJA

Utrzymana w stylu boho kolekcja dedykowana dla 
dzieci i niemowląt. Wydrukowana na delikatnej 

bawełnie w odcieniu ecru. W serii znajdują się 
pościele, rożki, kokony, tapety i naklejki ścienne.
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Listki
KOLEKCJA

Najdelikatniejsza z naszych 
kolekcji. Piękne brązowe 

listki w stylu retro na 
delikatnej białej bawełnie. 

Seria łączona jest z bawełną 
premium beż melanż. 

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Bordowa Łączka
KOLEKCJA

Naturalne barwy i tkaniny. Na tkaninie znajdziecie drobne kwiatuszki w odcieniu beżu 
i bieli. Całość szyta ręcznie z delikatnymi falbankami w stylu retro.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Baldachim, wysokość 220 cm do 
marszczenia + 50 cm stożek + 65 cm 

wiązadła
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Myszki
KOLEKCJA

Uniwersalny, uroczy wzór zaprojektowany 
przez Izabelę Mueller specjalnie dla 
Bajkowe Wnętrza. Połączony z eleganckim 
velvetem premium w odcieniu ecru. 
W kolekcji znajdują się również tapety 
i naklejki ścienne.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
100×100 cm
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Meadow
KOLEKCJA

Autorski wzór zaprojektowany dla Bajkowe 
Wnętrza przez ilustratorkę Igę Wais. Doskonały 
wybór na wyprawki dla niemowląt. Delikatna 
bawełna połączona z beżowym velvetem 
i pięknymi falbankami.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampa Trójnóg,
54x25 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Naklejka ścienna Koło 150 cm
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Gąski
KOLEKCJA

Delikatna, neutralna kolekcja z ilustracjami autorstwa 
Izebeli Mueller.  Najmodniejszy w tym sezonie 

rustykalny klimat i delikatne kropeczki wydrukowane na 
satynowej bawełnie premium. Połączone z muślinem 

w odcieniu zgaszonego beżu. W serii dostępne zestawy 
wyprawkowe, naklejki ścienne, plakaty, rożki, pościele 

z wypełnieniem, tapety, lampy, plakaty.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
100×50 cm
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Indian summer
KOLEKCJA

Utrzymana w stylistyce retro, piękna kwiatowa kolekcja połączona z eleganckim 
velvetem ecru. Z serii dostępne również tapety w tym wzorze.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Leśny wzór z ulubionym dziecięcym motywem niedźwiadków. Ciepłe, naturalne 
barwy. Namalowana przez polską ilustratorkę Igę Wais. W kolekcji dostępne są: 

pościele, rożki, kokony niemowlęce, śpiworki, poduszki do karmienia, tapety, naklejki 
ścienne, plakaty i lampy.

Misie
KOLEKCJA

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
100×100 cm
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Boys World
KOLEKCJA

Chłopięcy świat zamknięty w uroczym wzorze ciuchci, 
samolotów i dziecięcych zabawek. Idealnie komponuje się 

z bielą oraz delikatnym błękitem.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Retro Autka
KOLEKCJA

Samochodziki w stylu retro. Bawełna satynowa łączona z miękkim velvetem. Z kolekcji 
dostępne są pościele, rożki, maty do zabawy, kocyki z velvetem, lampy i tapety ścienne.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Chłopięcy wzór w stylu boho występujący w dwóch 
wersjach na bawełnie i muślinie.

W wersji muślinowej: pościele, rożki, otulacze, 
poduszki misie, śpiworki do spania

Szare Piórka
KOLEKCJA

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Zajączki
KOLEKCJA

Kolekcja zaprojektowana przez Ilustratorkę Igę Wais. Jasne, delikatne odcienie 
i botaniczne motywy połączone z uroczymi zajączkami. W kolekcji dostępne pościele, 

kokony, rożki, śpiworki, wkładki do wózka, otulacze do fotelika.

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
150×150 cm

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200
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Baśniowy Cyrk
KOLEKCJA

Baśniowa kolekcja namalowana przez znaną artystkę Izabellę Mueller. Błękitno – 
szara kolorystyka idealna na zestawy wyprawkowe dla niemowląt. W ofercie poza 
tekstyliami dostępne są naklejki ścienne w trzech wzorach, tapety, lampy wiszące 
i stojące oraz plakaty. Połączona velvetem w delikatnym popielatym odcieniu.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Zestaw naklejek ściennych 
150×100 cm
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Las
KOLEKCJA

Kolekcja utrzymana w leśnym 
klimacie na wyrazistym tle 

butelkowej zieleni. Połączona  
z bawełną premium butelkowa 
zieleń oraz beżowym velvetem.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Ballerina
KOLEKCJA

Ballerina – uroczy wzór dla dziewczynek zaprojektowany przez artystkę Paulinę 
Poprawską zwaną pod nazwą Pookys World. Połączony z eleganckim velvetem 
w odcieniu brudnego różu.

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Naklejka ścienna Koło 150 cm
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Birds
KOLEKCJA

Bawełna satynowa. Autorski wzór ptaszków  
i listków w odcieniu brązu na białym tle. 
Naturalna, ciepła kolorystyka. Świetny 
zarówno dla dziewczynek jak i chłopców. 

Pościel, rozmiary: 50x75, 100x75, 
120x90, 100x135, 140x200

 Poduszka rogal do karmienia, 
rozmiar 50x60 cm

Otulacz do fotelika 
samochodowego, rozmiar 80x80cm

Poduszka,
rozmiar 40x40 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

 Mata do zabawy,
średnica 100 cm

Okrycie kąpielowe,
rozmiar 85x85 cm

Lampka nocna queen,
58x30 cm

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Śpiworek do spania,
rozmiar 65x35 cm

Wkładka do wózka z motylkiem, 
rozmiar 80x32 cm

Tapeta ścienna 
rolka 10m x 53 cm
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Najdelikatniejsza z naszych kolekcji, uszyta w całości z niezwykle miękkiego 
muślinu bawełnianego. Część produktów obszyta jest delikatną koronką. W kolekcji 

muślinowej dostępne są odcienie: beżu, brudnego różu, karmelu, szarości i musztardy. 
Świetna na zestawy dla niemowląt, pościele, rożki, śpiworki, poduszki do karmienia.

Kolekcja Muślinowa
KOLEKCJA

Pościel z wypełnieniem beż,  
100x75 cm

Pościel z wypełnieniem karmel,  
100x75 cm

Pościel z wypełnieniem szara,  
100x75 cm

Rożek z wiązaniem beż, 
70x70 cm

Poncho beż, 80x80 cm

Poncho karmel, 80x80 cm Poduszka niemowlaka beż z 
falbanką 30x40 cm

Prześcieradło z gumką do 
gondoli beż, 80x40 cm

Pościel z wypełnieniem ecru,  
100x75 cm

Rożek z wiązaniem ecru, 
70x70 cm

Poncho ecru, 80x80 cm

Poncho szare, 80x80 cm Poduszka niemowlaka ecru z 
falbanką 30x40 cm

Prześcieradło z gumką do 
gondoli ecru, 80x40 cm

Pościel z wypełnieniem brudny 
róż,  100x75 cm

Pościel z wypełnieniem biała,  
100x75 cm

Rożek z wiązaniem brudny róż, 
70x70 cm

Rożek z wiązaniem biały, 
70x70 cm

Rożek z wiązaniem karmel, 
70x70 cm

Rożek z wiązaniem szary, 
70x70 cm

Poncho brudny róż, 80x80 cm Poncho białe, 80x80 cm

Poduszka niemowlaka brudny 
róż z falbanką 30x40 cm

Poduszka niemowlaka szara z 
falbanką 30x40 cm

Prześcieradło z gumką do 
gondoli brudny róż, 80x40 cm

Kokon muślin beżowy, 90x55 cm

Kokon muślin brudny róż, 
 90x55 cm

Kokon muślin karmel, 
 90x55 cm

Prześcieradło z gumką do 
gondoli sżare, 80x40 cm

Kokon muślin ecru, 90x55 cm

Kokon muślin biały, 90x55 cm Kokon muślin szary, 90x55 cm
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Kolekcja Alpaka stworzona z niezwykle miękkiej 
tkaniny boucle. W serii znajdują się ciepłe kocyki, 
śpiworki, otulacze do fotelika, ozdobne poduchy 

i dekoracje.

Alpaka
KOLEKCJA

Kocyk 100x75 cm

Poduszka gwiazdka 40 cm

Zawieszka księżyc

Poduszka 40x40 cm

Poduszka Miś z buzią EM

Otulacz do fotelika

Poduszka do karmienia księżyc 
50 cm

Śpiworek z barankiem velvet beż

Baldachim, wysokość 220 cm do 
marszczenia + 50 cm stożek + 65 cm 

wiązadła

Kokon niemowlęcy, 
rozmiar 90x55 cm

Rożek niemowlęcy,
rozmiar 78x78 cm

Zawieszka gwiazdka
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Falbanki – to jeden z naszych znaków 
rozpoznawczych. W naszej ofercie 
znajdziecie piękną kolekcję pościeli, 
kokonów, rożków, ochraniacz z falbanami. 
Wykonane ze 100% bawełny w różnych 
wersjach kolorystycznych.

Falbany
KOLEKCJA

Poduszka do karmienia beż melanż 
z falbanką, rozmiar 50x60 cm

Poduszka do karmienia szara z 
falbanką, rozmiar 50x60 cm

Poduszka serce beż melanż, 
40cm

Poduszka serce biała, 40cm

Posciel z falbanką jasny szary, 
rozmiary: 50x75, 100x75, 120x90, 

100x135, 140x200, 160x200

Rożek szary z falbanką, 
rozmiar 78x78 cm

Poduszka do karmienia beżowa z 
falbanką, rozmiar 50x60 cm

Poduszka serce brudny róż z 
falbaną, 40cm

Rożek beż z falbanką, 
rozmiar 78x78 cm

Poduszka do karmienia biała z 
falbanką, rozmiar 50x60 cm

Poduszka do karmienia brudny 
róż z falbanką, rozmiar 50x60 cm

Poduszka serce szara z falbanką, 
40cm

Posciel z falbanką brudny róż, 
rozmiary: 50x75, 100x75, 120x90, 

100x135, 140x200, 160x200

Posciel z falbanką beż, rozmiary: 
50x75, 100x75, 120x90, 100x135, 

140x200, 160x200

Posciel z falbanką biała, rozmiary: 
50x75, 100x75, 120x90, 100x135, 

140x200, 160x200

Rożek biel z falbanką, 
rozmiar 78x78 cm

Rożek brudny róż z 
falbanką, rozmiar 78x78 cm

Kokon brudny róż z falbanką, 
90x55 cm

Kokon szary z falbanką, 90x55 cmKokon beż z falbanką, 90x55 cm Kokon biały z falbanką, 90x55 cm

Mata do zabawy beżowa z 
falbanką, średnica 100cm

Mata do zabawy brudny róż z 
falbanką, średnica 100cm

Ochraniacz do lozeczka beż z 
falbaną, 210x30

Ochraniacz do lozeczka brudny 
róż z falbaną, 210x30

Mata do zabawy biała z falbanką, 
średnica 100cm

Mata do zabawy szara z falbanką, 
średnica 100cm

Ochraniacz do lozeczka biały z 
falbaną, 210x30

Ochraniacz do lozeczka szary z 
falbaną, 210x30
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Ochraniacze 
do łóżeczka

Prześcieradła
z gumką

Bawełniane ochraniacze do łóżeczka w wersji 
z falbanami lub bez falban.

Dostępne rozmiary:
180x30 cm, 210x30 cm, 360x30 cm, 420x30 cm 

Must have w wyprawce każdego dziecka. Szyte z bawełny.

Prześcieradło z gumką beż melanż, 
rozmiary: 80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 

90x200, 140x200

Ochraniacz beż melanż, rozmiary: 180x30, 
210x30, 360x30, 420x30 cm

Ochraniacz brudny róż, rozmiary: 180x30, 
210x30, 360x30, 420x30 cm

Ochraniacz z falbanką beż,
rozmiary: 180x30, 210x30

 360x30, 420x30 cm

Ochraniacz z falbanką biały,
rozmiary: 180x30, 210x30

 360x30, 420x30 cm

Ochraniacz z falbanką brudny róż,
rozmiary: 180x30, 210x30

 360x30, 420x30 cm

Ochraniacz z falbanką szary,
rozmiary: 180x30, 210x30

 360x30, 420x30 cm

Prześcieradło z gumką błekit, rozmiary: 
80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 90x200, 

140x200

Prześcieradło z gumką szare, rozmiary: 
80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 90x200, 

140x200

Prześcieradło z gumką beż, rozmiary: 
80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 90x200, 

140x200

Ochraniacz beż, rozmiary: 180x30, 210x30, 
360x30, 420x30 cm

Ochraniacz ecru, rozmiary: 180x30, 210x30, 
360x30, 420x30 cm

Prześcieradło z gumką brudny róż, 
rozmiary: 80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 

90x200, 140x200

Prześcieradło z gumką musztarda, 
rozmiary: 80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 

90x200, 140x200

Prześcieradło z gumką białe, rozmiary: 
80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 90x200, 

140x200

Ochraniacz biały, rozmiary: 180x30, 210x30, 
360x30, 420x30 cm

Ochraniacz szary, rozmiary: 180x30, 210x30, 
360x30, 420x30 cm

Prześcieradło z gumką granat, rozmiary: 
80x40, 120x60, 140x70, 160x80, 90x200, 

140x200
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Girlandy i karuzele
Akcesoria dekoracyjne do pokoju dziecka. Girlandy gwiazdki, listki oraz girlandy 

z drewnianymi koralikami. W serii dostępne są też zawieszki na ścianę 
balony i latawce.

Koszyki i organizery
Organizacja jeszcze nigdy nie była tak prosta. W ofercie dostępne są bawełniane 
koszyki na akcesoria niemowlęce oraz organizery do łóżeczka wypełnione 
antyalergiczną włókniną o wymiarach 50x30 cm

Koszyk na akcesoria beż z falbaną 
rozmiar 20 cm

Koszyk na akcesoria szary 
z falbaną rozmiar 20 cm

Organizer do łóżeczka biały,  
50 x 30 cm

Koszyk na akcesoria biały 
z falbaną rozmiar 20 cm

Organizer do łóżeczka beż,  
50 x 30 cm

Organizer do łóżeczka brudny róż,  
50 x 30 cm

Koszyk na akcesoria brudny róż 
z falbaną rozmiar 20 cm

Organizer do łóżeczka beż 
melanż, 50 x 30 cm

Organizer do łóżeczka jasny szary,  
50 x 30 cm

Girlanda gwiazdki velvet brudny 
róż i ecru 6 sztuk

Girlanda listki velvet musztarda 
5 sztuk

Girlanda pompony tiulowe białe Girlanda pompony tiulowe 
brudny róż

Girlanda gwiazdki velvet karmel + 
beż 6 sztuk

Girlanda z koralikami gwiazdki 
velvet beż

Girlanda listki velvet beż 5 sztuk Girlanda listki velvet butelkowa 
zieleń 5 sztuk

Girlanda z koralikami gwiazdki 
velvet brudny róż

Girlanda z koralikami gwiazdki 
velvet szare

Girlanda z koralikami listki velvet 
butelkowa zieleń

Girlandaz koralikami listki velvet 
beż

Girlanda bawełniana gwiazdki 
beżowe 6 sztuk

Girlanda bawełniana gwiazdki 
brudny róż 6 sztuk

Girlanda bawełniana gwiazdki 
białe 6 sztuk

Girlanda bawełniana gwiazdki 
szare 6 sztuk
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Pufy i siedziska
Kosze mojżesza

Poduszki i materace podłogowe idealne do wykorzystania jako pufy 
w pokoju malucha.

Poduszka rozmiar 40x40 cm, Materac rozmiar 80x55x10 cm.

Kosz Mojżesza – must have każdej wyprawki niemowlęcej. Idealny dla maluszka  
i noworodka, wykonany ręcznie z naturalnych pędów łuski kukurydzianej. Posiada 

estetyczny ażurowy splot z delikatnymi otworkami, dzięki temu jest przewiewny, 
co dobrze wpływa na samopoczucie dziecka.

Kosz jest długi ma ok 80 cm, dzięki czemu będzie służył do ok 8  miesiąca życia.

W zestawie posiada miękki materacyk.

Wymiary: 80x35x25 cm, Maksymalne obciążenie: 8 kg
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Baldachimy
Szyte z naturalnej bawełny, każdy z nich posiada wszyty 

stelaż oraz uchwyt do zawieszenia. Każdy o wysokości 
220 cm + 50 cm stożek + 65 cm wiązadła.

Szerokość po rozłożeniu około 315 cm.

Baldachim beż, wysokość 220 cm do 
marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim butelkowa zieleń, 
wysokość 220 cm do marszczenia + 

50 cm stożek + 65 cm wiązadła

Baldachim karmel, wysokość 220 
cm do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim pistacja, wysokość 220 
cm do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim szary, wysokość 220 cm 
do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim ecru, wysokość 220 cm 
do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim granat, wysokość 220 cm 
do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim biały, wysokość 220 cm 
do marszczenia + 50 cm stożek 

+ 65 cm wiązadła

Baldachim brudny róż, wysokość 
220 cm do marszczenia + 50 cm 

stożek + 65 cm wiązadła
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Łóżka dziecięce
Dostępne w różnych rozmiarach i wersjach 
kolorystycznych. Łóżka domki i łóżka tipi można 
dowolnie skonfigurować wybierając kolor farby oraz 
układ barierek.

Bujaki i jeździki
Bujaki i jeździki w kształcie uroczych zwierzątek wykonane z wysokiej jakości 

materiałów. W ofercie posiadamy bujak słoń i jeździk nosorożec oraz babygym idealny 
dla niemowląt.
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Kocyki dzianinowe
Tkane w polskiej przędzalni, z naturalnych tkanin. Dostępne w szerokiej gamie 
kolorystycznej w wersji gładkiej lub o splocie warkoczowym. Rozmiar 105x80 cm.

Kocyk dzianinowy szary, 105x80cm

Kocyk dzianinowy butelkowa 
zieleń, 105x80cm

Kocyk dzianinowy pudrowy róż, 
105x80cm

Kocyk dzianinowy warkocz brudny 
róż, 105x80cm

Kocyk dzianinowy miętowy, 
105x80cm

Kocyk dzianinowy waniliowy, 
105x80cm

Kocyk dzianinowy warkocz szary, 
105x80cm

Kocyk dzianinowy musztardowy, 
105x80cm

Kocyk dzianinowy warkocz beż 
melanż, 105x80cm

Kocyk dzianinowy warkocz 
waniliowy, 105x80cm

Kocyk dzianinowy beżowy, 
105x80cm

Kocyj dzianinowy błękit, 105x80cm
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Waffle
Kolekcja z niezwykle chłonnej i delikatnej tkaniny 
wafelkowej, idealna od pierwszych dni maluszka. W 
kolekcji znajdują się okrycia kąpielowe z kapturkiem 
oraz kocyki z tkaniny wafelek w rozmiarze 100x75 cm.  

Kocyk wafelek beż, 
100x75 cm

Kocyk wafelek mięta, 
100x75 cm

Okrycie kąpielowe wafelek beż, 
80x80 cm

Okrycie kąpielowe wafelek 
mięta, 80x80 cm

Kocyk wafelek musztarda, 
100x75 cm

Okrycie kąpielowe wafelek 
biały, 80x80 cm

Okrycie kąpielowe wafelek 
musztarda, 80x80 cm

Kocyk wafelek szary, 
100x75 cm

Okrycie kąpielowe wafelek 
brudny róż, 80x80 cm

Okrycie kąpielowe wafelek 
szary, 80x80 cm

Kocyk wafelek biel, 
100x75 cm

Kocyk wafelek brudny róż, 
100x75 cm
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Maty do zabawy
W ofercie dostępne są maty szyte z bawełny lub velvetu.

Dostępne w kilku wzorach: liścia, koła, maty z falbankami lub maty misia z uszkami.

Każda z nich o średnicy 100 cm.
Mata do zabawy bawełniana z 

falbanką biała 100 cm

Mata do zabawy bawełniana z 
falbanką szara 100 cm

Mata do zabawy liść karmel 
100 cm

Mata do zabawy liść musztarda 
100 cm

Mata do zabawy liść beż 
100 cm

Mata do zabawy liść butelkowa 
zieleń 100 cm

Mata do zabawy liść brudny róż 
100 cm

Mata do zabawy liść pistacja 
100 cm

Mata do zabawy bawełniana z 
falbanką brudny róż 100 cm

Mata do zabawy velvet brudny róż 
z falbanką 100cm

Mata do zabawy bawełniana z 
falbanką beż 100 cm

Mata do zabawy velvet szary z 
falbanką 100cm
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Tapety flizelinowe drukowane na trwałym 
podkładzie 150g o gładkiej powierzchni. 
Odporne na odkształcenia i rozciągania. 

Technologia HP Latex pozwala na 
zachowanie trwałych kolorów na wiele lat. 

Sprzedawane w rolkach po 10 m każda. 

Tapety
Ścienne
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Naklejki ścienne
Dostępne w różnych wzorach i rozmiarach do wyboru. Wodoodporne, drukowane 
z wysokiej jakości folii samoprzylepnej, wycinane z laserową precyzją po obrysie, 
można nimi okleić zarówno ściany jak i inne powierzchnie, okna, drzwi meble. Naklejki 
wydrukowane są na foli, która posiada specjalny klej DOT (punktowy). Dzięki niemu 
podczas naklejania nie tworzą się bąble, a ewentualne przeniesienie produktu w inne 
miejsce nie spowoduje utraty właściwości klejących materiału. Można je wielokrotnie 
przeklejać z miejsca na miejsce. Nie pozostawiają kleju na podłożu po odklejeniu.

68 69



Poduszki dekoracyjne
Dostępne w różnych wzorach i odcieniach. Posiadają grube wypełnienie, dzięki czemu 
na długo zachowują sprężysty kształt.

Poduszka liść pistacja, 
40cm

Poduszka liść szara, 40cm Poduszka beż z falbanką 
40 cm

Poduszka granatowa z 
falbanką 40 cm

Poduszka musztardowa z 
falbanką 40 cm

Poduszka szara z falbanką 
40 cm

Poduszka gwiazdka velvet 
zieleń, 45 cm

Poduszka gwiazdka velvet 
beż, 45 cm

Poduszka serce beż 
melanż z falbanką, 40 cm

Poduszka serce biała z 
falbanką, 40 cm

Poduszka serce brudny róż 
z falbanką, 40 cm

Poduszka serce szara z 
falbanką, 40 cm

Poduszka gwiazdka velvet 
brudny róż, 45 cm

Poduszka gwiazdka velvet 
musztarda, 45 cm

Poduszka gwiazdka velvet 
szary, 45 cm

Poduszka brudny róż z 
falbanką 40 cm

Poduszka butelkowa zieleń 
z falbanką 40 cm

Poduszka liść musztarda, 
40cm

Poduszka liść beżowa, 
40cm

Poduszka liść brudny róż, 
40cm
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Namioty Tipi
Namioty szyte są z wysokiej jakości bawełnianych tkanin. Każdy z nich posiada 

w zestawie naturalny, drewniany stelaż.

Wymiary podstawy: 110x110 cm. Wysokość ze stelażem: około 180 cm.

Do każdego namiotu dołączona jest mata do zabawy pasująca wymiarami do namiotu.
Namiot tipi beż + mata, wysokość 

180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi butelkowa zieleń + mata, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi musztarda + mata, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami beż + 
mata, wysokość 180 cm, podstawa 

110x110 cm

Namiot tipi błękit + mata, wysokość 
180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi ecru + mata, wysokość 
180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi zajączki + mata beż, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami vintage 
flowers + mata, wysokość 180 cm, 

podstawa 110x110 cm

Namiot tipi brudny róż + mata, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi karmel + mata, wysokość 
180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi szary + mata, wysokość 
180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami brudny róż 
+ mata, wysokość 180 cm, podstawa 

110x110 cm

Namiot tipi gąski + mata beż, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami szary + 
mata, wysokość 180 cm, podstawa 

110x110 cm

Namiot tipi moon + mata ecru, 
wysokość 180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami indian 
summer + mata, wysokość 180 cm, 

podstawa 110x110 cm

Namiot tipi pistacja + mata, wysokość 
180 cm, podstawa 110x110 cm

Namiot tipi z falbankami biały + 
mata, wysokość 180 cm, podstawa 

110x110 cm
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Muślinowe 
otulacze, 
zestawy, 
pieluszki
Muślin to najdelikatniejsza tkanina na rynku. Idealna dla 
delikatnej skóry niemowlaka. Z bawełnianego muślinu dostępne 
są pościele do wózka z wypełnieniem, zestawy poduszka i otulacz 
muślinowy oraz komplety pieluszek muślinowych.

Otulacz muślinowy beż 
100x75 cm

Otulacz muślinowy karmel
100x75 cm

Otulacz muślinowy z falbanką 
biały 100x75 cm

Zestaw pieluszek beż
70x80 cm

Otulacz muslinowy z fredzlami 
brudny róż 100x75 cm

Zestaw pieluszek muślinowych 
musztarda 70x80 cm

Otulacz muślinowy brudny róż 
100x75 cm

Otulacz muślinowy musztardowy 
100x75 cm

Otulacz muślinowy z falbanką 
szary 100x75 cm

Zestaw pieluszek muślinowych 
biel 70x80 cm

Otulacz muslinowy z fredzlami 
ecru 100x75 cm

Zestaw pieluszek muślinowych 
pistacja 70x80 cm

Otulacz muślinowy granat 
100x75 cm

Otulacz muślinowy szary
100x75 cm

Otulacz muslinowy z fredzlami 
beż 100x75 cm

Zestaw pieluszek muślinowych 
brudny róż 70x80 cm

Otulacz muślinowy z falbanką 
brudny róż 100x75 cm

Zestaw pieluszek muślinowych 
szarych 70x80 cm
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Akcesoria 
do włosów
Z kolekcji dostępne są spinki i opaski 
z kokardkami. Spinki posiadają bawełniane 
kokardy i specjalny uchwyt dostosowany 
dla maluchów. Opaski bezuciskową gumkę 
idealną dla niemowląt. 

Opaska pin up szara z kokardą

Opaska przeplotka beżowa

Opaska z kokardką velvet brudny 
róż

Opaska bezuciskowa z kokardką 
beżową

Opaska pinup brudny róż z 
kokardą

Opaska przeplotka brudny róż

Opaska z kokardką velvet ecru

Opaska bezuciskowa z kokardką 
brudny róż

Opaska pinup ecru z kokardą

Opaska przeplotka szara

Opaska z kokardką velvet szara

Opaska bezuciskowa z kokardką 
szarą

76 77



Śpiworki zimowe 
Nowa velvetowa kolekcja 
śpiworków premium do 
wózka. Każdy o wymiarach 
50x100 cm, posiadają wycięcia 
na pasy dzięki czemu idealnie 
będą pasować zarówno do 
gondoli jak i wózka. Śpiworki 
posiadają rozsuwany kapturek 
i wszyte ocieplenie, dzięki 
czemu zapewnią komfort 
każdemu maluszkowi. 
Dostępne w 6 wzorach do 
wyboru, w każdym zestawie 
śpiworek + mufka.

Śpiworek do wózka velvet beż z 
barankiem, 50x100 cm + mufka

Śpiworek do wózka vvelvet czarny 
z mufką, 50x100 cm + mufka

Śpiworek do wózka velvet brudny 
róż, 50x100 cm + mufka

Śpiworek do wózka velvet szary, 
50x100 cm + mufka

Śpiworek do wózka velvet butelkowa 
zieleń,  50x100 cm + mufka

Śpiworek do wózka welur karmel, 
50x100 cm + mufka

Lampy wiszące i stojące
Drukowane na wysokiej jakości tkanininie. Dostępne w szerokiej gamie wzorów. 
W naszej ofercie znajdują się lampy wiszące, lampy stojące i lampy nocne we wzorach 
spójnych ze sprzedawanymi kolekcjami.

Lampa Queen Lampa wisząca Lampa Trójnóg mała Lampa stojąca 
podłogowa
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