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Baggi gyermekbútorcsalád, Koper Kft.

A GYEREKSZOBA LAKBERENDEZÉS SZEMPONTJÁBÓL (IS) 
AZ EGYIK LEGKEDVESEBB HELYISÉGE A LAKÁSNAK. ÉS 
AZ EGYIK LEGNEHEZEBB IS. A JÓ GYEREKSZOBA SZÍNES, 
VIDÁM, EGYEDI, TÜKRÖZI KIS LAKÓJA EGYÉNISÉGÉT, ÉS 
EGYÜTT NÕ A GYERMEKKEL. MERT KIS CSEMETÉNKBÕL 
NÉHÁNY ÉV ALATT MINDENBEN AZ ÖNÁLLÓSÁGOT 
KERERSÕ TINÉDZSER LESZ, ÉS EGÉSZEN MÁS TÁRGYAK-
KAL SZERETNÉ KÖRÜLVENNI MAGÁT. LÁSSUK!

GYEREKSZOBA

Összeállította: Visnyei Renáta

IKEA. BARNSLIG PARK
Biztonságos, puha, tartós játékpárna
Ára: 1990 Ft

BABABIRODALOM. SIGIKID ÜLÕPÁRNA
Kiváló minõségû nylon ülõpárna 
Ára: 14 880 Ft

STILE BABY INTERIO. KOJO, A KROKODIL
Alap esetben játék, a pocakját kigombolva 
puha párna, az alsó cipzárt elhúzva takaró
Ára: 6990 Ft

JÁTSSZ VELEM. SALLY PLÜSS JÁTÉKPÁRNA 
Mattel Disney Pixar Cars
Ára: 6000 Ft 

IKEA. BASTIS PÁRNA
Párna és játék egyben, mosógépben is mosható
Ára: 3490 Ft

WWW.IKEA.HU 
WWW.BABABIRODALOM.HU
WWW.JATSSZVELEM.HU
WWW.BABABUTORBOLT.HU

IKEA. SAGOSTEN PÁRNA
Levegõvel tetszés szerint tölthetõ ülõpárna
 Ára: 6790 Ft
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JÁTSSZ VELEM. HOOK PLÜSS JÁTÉKPÁRNA
Mattel Disney Pixar Cars
Ára: 6000 Ft
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STILE BABY INTERIO. TAMA, A TEKNÕC
Játék, párna és takaró egyben
Ára: 6990 Ft

8.

STILE BABY INTERIO. LILLY, A KATICA
Játék, párna és takaró egyben
Ára: 6990 Ft

9. 8.

Stylist és szöveg: Varga Judit
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1. Tizenhat különbözõ, életkoronként bõvíthetõ bútorcsalád közül kisfiúknak az autós összeállítást mutatjuk be. A prémium minõségû 
bútorokból, szõnyegekbõl és 3D mesefigurákból varázslatos világot teremthetünk bármely tíz éves kor alatti gyermek számára. A Koper 
Kft. bevezetõ áron kínálja Baggi gyerekbútorait. www.koper.hu 2. Legyen szó fiú- vagy lányszobáról, a klasszikus kovácsoltvas ágykeret 
mindenképpen jól mutat. Hozzá több száz, különféle színû és mintájú, egymással jól kombinálható textíliából, tapétából választhatunk  
a Biggie Best üzletében. Kiemelt hangsúlyt kapnak az angol stílusú virágos-rózsás, illetve kockás minták. www.biggiebest.hu 3. A gyer-
mekszoba teljes berendezését megoldhatjuk a Retz Bútor Áruházak – Vox Stúdióiban megtekinthetõ – Magellán kollekciójával. A prak-
tikus ifjúsági bútor a fiatalság minden igényét kielégíti. Gyermekünk a tanulás, felkészülés után boldogan mászhat be saját kuckójába, 
ahol fantáziájának megfelelõen akár hajóskapitányként is álomra hajthatja fejét. www.retz.hu 

baba- és gyerekbútor

1

2 3

1-2. Ha igazán vidám és egyedi hangulatú gyerekszobát szeretnénk, forduljunk a Szeko Stúdióhoz. Bébi- és gyermekágynemûik káros, 
mérgezõ anyagra bevizsgált, bõrbarát termékek, amelyet az ÖKO-tex certifikát garantál. Ágynemûik és a hozzá rendelhetõ pólya, 
faliszõnyeg, baba-mama párna, hempergõ, vagy akár függöny mind a választott méteráruból készülhet, a harmonikus babaszoba meghitt 
hangulatáért. www.babaagynemu.hu 3. A paplan, párna, ágyzsák, matrac, kiságyhoz készült baldachin és rácsvédõ kiegészítõk mind fon-
tos kellékei a gyerekszobának. A Billerbeck termékek huzatanyaga 100 százalék pamut, a speciális szálú töltetanyag kiváló levegõáteresztõ 
képességû, így a gyermek nem „melegszik ki” a paplan alatt, nyugodtan pihenhet. www.billerbeck.hu 4. A szõnyeg a gyerekszoba egyik 
legmeghatározóbb és legegyszerûbben változtatható hangulati eleme, a gyermek neméhez, életkorához. A Diego által forgalmazott Joy 
kézi tûzött akril gyerekszõnyeg élénk színeivel üdítõ látvány, puhaságával pedig kényelmes helyszíne a játéknak. www.diego.hu

gyerekbarát textíl ia
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gyermekien tökéletes
Ahogy gyermekünk cseperedik, számárA is egyre fontosAbb, hogy legyen külön kis  
birodAlmA A mAgA kincseivel, Ahol játszhAt, tAnulhAt, AlkothAt. AlApvetõ elvárás-
ként fogAlmAzódik meg A gyerekbútorokkAl szemben, hogy kényelmesek, ergonomiku-
sAk legyenek, és hogy segítségükkel bArátságos, inspiráló környezetet teremthessünk.  
A stile bAby interio nemrégiben megnyílt háromszintes bemutAtótermében minden A gyere-
kek körül forog, olyAnnyirA, hogy A szülõk kismAmA AkAdémiárA is beírAtkozhAtnAk.

A Stile Baby Interio fôvárosi bemutatótermében, a 1132 Budapest, Visegrádi utca 14. szám alatti üzletben testközelbõl megismerhetjük, 
kipróbálhatjuk, illetve a www.bababutorbolt.hu oldalon megnézhetjük, sõt, a webshopban meg is vásárolhatjuk azokat a világújdonságo-
kat, amelyek a kismama, a csecsemô, és majd cseperedve a kisgyermekek egészségét, kényelmét, biztonságát szolgálják. A bemutatóte-
remben tanulmányozhatjuk, milyen tónusok, formák, anyagok képesek harmóniába kerülni, hogy csemeténknek a legjobbat adhassuk.

Alig néhány hónapja annak, hogy egyedi baba- és 

gyerekbútorokkal, különleges kiegészítôkkel meg-

nyílt a Stile Baby Interio bemutatóterme. Olyan üzlet 

nyílt meg a családalapítás elôtt álló és a gyakorló szü-

lôk elôtt, amely nem csak a hazai, de a közép-kelet-

európai piacon is hosszú ideje váratott már magára. 

Az ország legnagyobb, meglepôen kedvezô áron kí-

nált választékára találunk a háromszintes bemutató-

teremben, ahol huszonhatféleképpen berendezett szo-

bán végigsétálva kapunk kellô inspirációt ahhoz, hogy 

csemeténknek kiságyat, szekrényt, íróasztalt, játékos 

kiegészítôket választhassunk. Az inspiráció mind-

járt „testet is ölthet”: ha az üzletben beleszeretünk 

egy bútorba, raktárkészletrôl azonnal a miénk lehet! 

A fantasztikus kínálatnak köszönhetôen a baba- és 

gyermekszobát egységes stílusban, sôt, egy témára 

építve rendezhetjük be: szólhat minden az autóver-

senyrôl, futballról, vagy a mesék világáról! A ver-

seny-autót, terepjárót formáló ágy hatalmas játék és 

bútordarab is egyben, kis gazdáik nagy örömére.

Mily en  a z  ide ál is  gy erek s zoba?

A kétségbeesett szülôk most jogosan kérdezik: „Végez-

zünk egyetemet ahhoz, hogy berendezzük a gyerek-

szobát?” A válaszunk: igen, a Kismama Akadémiát. 

A Stile Baby Interio úttörô kezdeményezéseként anya 

és apa újra tanulhat. A babák testi-lelki fejlôdésével 

foglalkozó szakemberek segítségünkre lesznek abban, 

hogy némi tudományos felkészültség birtokában ma-

gabiztosan dönthessünk arról, miként alakítsuk ki 

azt a tárgyi környezetet, amely meghatározó a csepe-

redô gyermek számára. A vállalkozó anyukáknak és 

apukáknak nem kell unalmas jegyzeteket magolniuk, 

hiszen a Kismama Akadémia a „látható világ” elvén 

kívánja felmutatni az elmélet és a gyakorlat egységét 

az ízlésesen berendezett bemutatóteremben. 

Promóció62

STILe BABy InTeRIO baba- és gyermekbútorok, kiegészítõk

1132 Budapest, Visegrádi utca 14.

Tel.: 1/238 0715, fax: 1/238 0716

info@bababutorbolt.hu, www.bababutorbolt.hu



szemkímélô monitor, külsô dvd-író, háttértároló – Az lg termé-
kei márA AlApdArAbok egy tinédzser szobájábAn. fiAtAlos külsejük 
könnyû kezelhetôséget és intelligens technológiát rejt, egyszerre 
trendik és okosAk. Akár A tinik. www.lg.hu

trendik és okosak

Felejtsd el a szemüveget! Full HD felbontású monitor azoknak, akik szabadidejük nagy részét a szá-
mítógép elôtt töltik. Vagyis a fiataloknak. A fényerôt és a kép egyéb beállításait a fényviszonyok- 
hoz és a képernyôn megjelenô tartalomhoz igazítja az okos készülék. A monitoron egy idôzítô is talál- 
ható, amely a szülôk helyett is emlékezteti a tinédzsereket arra, hogy idônként álljanak fel a moni-
tor elôl, és pihentessék a szemüket. A háttérvilágítás intenzitásának csökkentésével az áramfelvé-
tel is megcsappan, így nyugodt szívvel élvezhetjük a Full HD filmeket és játékokat. A Live Sensor 
érzékelô „eltünteti” a vezérlôgombokat, a világítás csak kezünk közeledésére kapcsol be.

dvd-író egyéniségeknek A szuperkeskeny „kütyü” azoknak a fiataloknak lehet örömére, akik 
gyakran, biztonságosan és egyszerûen szeretnek egyedi lemezeket készíteni. A külsõ CD-DVD 
író-olvasó USB-kimenet segítségével közvetlenül csatlakoztatható notebookhoz, vagy számí-
tógéphez, azonnal használatra készen áll, nincs szükség külön áramellátásra. Villámgyorsan 
dolgozik: a CD-R-t huszonnégyszeres, a DVD±R-t pedig nyolcszoros sebességgel írja. 

a zenék és Filmek ôre Könnyû és szép, tökéletesen illik a fiatalok dinamikus életviteléhez. 
nagy igénybevétel? nem gond! Az XD2 hordozható merevlemez alumínium borítást 
kapott, és az LG a külsõ és belsõ rázkódásvédelemrõl is gondoskodott. Az XD2 2,5” kivi-
telben kapható 250 GB, 320 GB és 500 GB tárolókapacitással. Az elegáns formatervezésû 
háttértároló USB 2.0 csatlakozást kínál, 480 Mbps átviteli sebességre képes.

megoldás a zsúFoltságra A tévé és a monitor tulajdonságait egyesítô készüléket keresünk, de 
ragaszkodunk mindkettô elônyeihez? Megtaláltuk! A beépített tévétuner segítségével egyszerre 
használhatjuk a monitor tévét házi feladat készítésére és szórakozásra. Persze nem mellékes  
az sem, hogy a 22-colos készülék letisztult formája és színvilága a legújabb trendeket tükrözi. 

i skol ak e z dés  a z  lg -vel

lg xd2 háttértároló

lg w2053tq szemkímélõ monitor

lg gp08nu20 külsõ dvd-író

lg m227wd monitor tv


