brossúra_2018.ai

2

5/29/18

6:47 PM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hazai gyártású igényes bababútor, még ikerbabák szobájának berendezésére is!
Ha

Kívülről Anyának, belülről „Őfelségének”
K

Babának és mamának!
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… mikor megtudtam, hogy ikerlányaim születnek,
nem volt kérdés,
hogy cégünk fogja készíteni a bútoraikat,
hiszen közel három évtized szakmai tapasztalattal a hátunk mögött minden tudás és
géppark a rendelkezésünkre állt.
Felmérvén a piacot úgy gondoltuk, hogy egy újfajta stílussal helyünk van a bababútorok
világában. Olyan családokat álmodtunk meg, melyek különböznek az eddig megszokottaktól.
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Saját tapasztalatainkat felhasználva számos hasznos funkcióval és újítással láttuk el
prémium minőségű elemeinket, melyek egyaránt szolgálják a baba - mama biztonságát, kényelmét, mint például a dönthető fekvőfelületű babaágyak melyet elsőként
gyártunk a hazai piacon. Az elmúlt időszakban a 3-6 éves korcsoportnak fejlesztettük ki
junior ágyainkat többféle kialakításban, hogy a növekvő gyerekek is
élvezhessék a biztonságos kényelmet.
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Ez már nem csak álom, ez igényes kényelem a babáknak.
Ez Babbo, ahol az álmok kezdődnek…

Bucsú Csaba
Faipari mérnök
Ügyvezető

Ahol az álmok kezdôdnek…
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Termékeink néhány erénye,
amiért ügyfeleink nagyon
elégedettek
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3x MagyarBrands: 2014, 2015, 2016
három magasságban állítható ágyrács, mely a felsô pozícióban
dönthetô - a „bukós” babák részére
a Semmelweis Egyetem II. Sz. Szülészeti és Nõgyógyászati Klinika ajánlásával
csillapított, halk záródású Blum fiókvasalatok, örökélettartam garanciával
csillapított, halk záródású Blum ajtóvasalatok, örökélettartam garanciával
igényekhez igazodó polcos/akasztós szekrények
(pár mozdulattal akasztóssá alakítható, a polcok magassága variálható)
a bútorok egyedi méretben és színekben is rendelhetők
bútoraink megfelelnek az Európai Unió, illetve a Magyar Szabványügyi Testület szigorú
előírásainak, szabványainak
ingyenes kiszállítás*
ingyenes beépítés*
hazai gyártású bútor
minden berendezésre 3 év teljes körû garancia vonatkozik

*részletek: babbo.hu/aszf

babbo.hu
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Átalakítható babaágy
Kétajtós szekrény

Kétajtós szekrény fiókkal

Könyvespolc

Variálható polcos/akasztós kivitelben.

Variálható polcos/akasztós
kivitelben, alul fiókkal.

Nyitott kivitelben,
alul fiókkal, állítható
polcokkal.

Könyvespolc
Keskeny, nyitott kivitelben,
alul fiókkal, állítható
polcokkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthetô ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

Babaágy a 140x70-es matrachoz Kiságy a 120x60-as matrachoz
Három magasságban
állítható, legfelül dönthető
ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban
állítható, legfelül dönthető
ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.
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Pelenkázó
Pelenkázó komód 70x50cm-es
pelenkázó betéthez,
cserélhető fedlappal.

CY

CMY

Komód

Komód

Gyerekágy

Három fiókos, a pelenkázóval
megegyező méretben.

Kétajtós, a pelenkázóval
megegyező méretben.

160x80-as matrachoz,
két fiókos ágyneműtartóval, leszerelhető leesésgátlókkal

K

Képkeret
Négyszögletes kivitelben,
selyemfényű.

Ahol az álmok kezdôdnek…

Éjjeli szekrény
Fiókkal és egy nyíló ajtóval.

Játéktároló "M"
Fekvő kivitelben, nyitott polcokkal,
képkeret díszítéssel.

Ágyneműtartó a 140x70-es
ágyhoz

Ágyneműtartó a 120x60-as
ágyhoz

Görgős, teljesen kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Görgős, teljesen kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Játéktároló "L"
Fekvő kivitelben, egy ajtóval,
nyitott polcokkal.

Játéktároló "XL"
Fekvő kivitelben, két ajtóval,
nyitott polcokkal.

"U"alakú polc 50/70 cm

"S"alakú polc 50/70 cm

Variálható, többféle felrakási
móddal.

Variálható, többféle felrakási
móddal.
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez
z

LUNA
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A LUNA család szögletes formája és egyedülálló kerek gombjai elegáns összhatást,
a modern színvilág a klasszikus vonalak keveredésével pedig páratlan stílust teremtenek a babaszobába.

babbo.hu
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Átalakítható babaágy
Könyvespolc
Állítható magasságú polcokkal.

Kétajtós fiókos szekrény
Variálható polcos/akasztós
kivitelben, alul fiókkal.

Babaágy a140x70-es matrachoz
Három magasságban állítható,
legfelül dönthetõ ágyráccsal.
Kiszedhetõ rudakkal.

Kiságy a120x60-as matrachoz
Három magasságban állítható,
legfelül dönthetõ ágyráccsal.
Kiszedhetõ rudakkal.

Pelenkázó
Pelenkázó szekrény három fiókkal,
cserélhető fedlappal.

Variálható polcos/akasztós
kivitelben.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

Játéktároló „S”

Játéktároló „M”

Játéktároló „L”

Játéktároló „XL”

Komód

Két ajtóval és négy
nyit
nyitott polccal, fekvõ kivitelben.

Négy ajtóval és négy
nyitott polccal.

Négy ajtóval és hat
nyitott polccal.

Három fiokkal, a pelenkázóval
megegyezõ méretben.

Kétajtós szekrény
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Két ajtóval és négy nyitott polccal,
álló kivitelben.

Ahol az álmok kezdôdnek…

Gyerekágy

S-alakú polc 50/70 cm

U-alakú polc 50/70 cm

160x80-as matrachoz,
két fiókos ágyneműtartóval, leszerelhető leesésgátlókkal

Variálható, többféle
felrakási móddal.

Variálható, többféle
felrakási móddal.

Éjjeli szekrény

Ovális képkeret

Két fiókkal

A frontok színében,
többféle kialakítással.

Ágynemûtartó a 140x70 ágyhoz
Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Ágynemûtartó a 120x60 ágyhoz
Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez

STELLA
al,
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hoz

A 21. századi vonalvezetésű STELLA bútorcsalád az újszerű, dinamikus stílust kedvelő szülők részére lett megálmodva,
akik babájuk számára - a modernség és a lendületesség mellett - lágy vonalvezetésű, ugyanakkor dizájnos berendezést képzelnek el.

babbo.hu

brossúra_2018.ai

9

5/29/18

6:52 PM

Könyvespolc

Könyvespolc, alul két ajtóval

Keskeny könyvespolc

Kétajtós szekrény

Állítható magasságú polcokkal.

Állítható magasságú polcokkal,
alul két ajtóval.

Állítható magasságú polcokkal,
alul ajtóval.

Polcos/akasztós szekrény,
variálható kivitelben.

Kétajtós, fiókos szekrény

Egyajtós, fiókos szekrény

Pelenkázó

Polcos/akasztós szekrény, variálható Polcos/akasztós szekrény, variálható Pelenkázó szekrény négy fiókkal,
kivitelben. Alul fiókkal.
kivitelben. Alul két fiókkal.
cserélhető fedlappal.
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Átalakítható babaágy
MY

Gyerekágy
160x80-as matrachoz, két fiókos ágyneműtartóval,
leszerelhető leesésgátlókkal

CY

CMY

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

Babaágy a140x70-es matrachoz Kiságy a120x60-as matrachoz
Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

K

Játéktároló „S”

Játéktároló „M”

Játéktároló „L”

Játéktároló „XL”

Játéktároló „XXL”

Egy ajtóval, egy görgős tárolóval
és két nyitott polccal.

Két ajtóval és két
görgős tárolóval.

Két ajtóval, két görgős tárolóval
és két nyitott polccal.

Két ajtóval, két görgős tárolóval
és négy nyitott polccal.

Két ajtóval, két görgős tárolóval,
és hat nyitott polccal.

Komód
Négy fiókkal, a pelenkázóval
megegyező méretben.

Ahol az álmok kezdôdnek…

Ágyneműtartó a140x70-es ágyhoz Ágyneműtartó a120x60-as ágyhoz
Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

S-alakú polc 50/70 cm

U-alakú polc50/70 cm

Variálható, többféle
felrakási móddal.

Variálható, többféle
felrakási móddal.

brossúra_2018.ai

10

5/29/18

6:53 PM

Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez
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Az izgő-mozgó, huncut babák ihlették a FIORE család elemeit, melyek minden otthonhoz illeszkednek,
gazdag színviláguk pedig nemcsak a csöppségek érdeklődését keltik fel, de az anyukák és apukák is örömüket lelik bennük.

babbo.hu
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Könyvespolc

Egyajtós szekrény

Kétajtós szekrény

Kétajtós szekrény, fiókkal

Magas játéktároló

Alacsony játéktároló

Széles játéktároló

Állítható magasságú polcokkal,
alul fiókkal.

Polcos/akasztós szekrény,
variálható kivitelben.

Polcos/akasztós szekrény,
variálható kivitelben.

Polcos/akasztós szekrény,
variálható kivitelben, alul fiókkal.

Egy fiókkal, és négy nyitott
polccal, álló kivitelben.

Egy fiókkal, és két nyitott
polccal.

Egy fiókkal, és négy nyitott
polccal, fekvő kivitelben.
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Gyerekágy

CMY

160x80-as matrachoz, két fiókos ágyneműtartóval,
leszerelhető leesésgátlókkal

K

Átalakítható babaágy

Babaágy a140x70-es matrachoz

Kiságy a120x60-as matrachoz

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Ágyneműtartó a140x70-es ágyhoz Ágyneműtartó a120x60-as ágyhoz
Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Ahol az álmok kezdôdnek…

Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Fali polc 64 cm

Fali polc 84 cm

U-alakú polc, oldalfalakkal.

U-alakú polc, oldalfalakkal.

Pelenkázó

Komód

Pelenkázó szekrény három fiókkal,
cserélhető fedlappal.

Három fiókkal, a pelenkázóval
megegyező méretben.

Szögletes képkeret
A frontok színében,
többféle kialakítással.

Éjjeli szekrény
Fiókkal és egy nyíló ajtóval
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez

MARE
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A meghitt hangulatot övező MARE család a környezet színeivel díszíti a babaszobát,
természetességet, nyugalmat és melegséget árasztva a baba „lakosztályába”.

babbo.hu
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Babaágy a140x70-es matrachoz Kiságy a120x60-as matrachoz

Könyvespolc

Kétajtós, fiókos szekrény

Kétajtós szekrény

Átalakítható babaágy

Állítható magasságú polcokkal.

Variálható, polcos/akasztós
kivitelben, alul fiókkal.

Variálható, polcos/akasztós
kivitelben.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

CY

Játéktároló „S”

Játéktároló „M”

Játéktároló „L”

Játéktároló „XL”

Komód

CMY

Két ajtóval és négy nyitott polccal,
álló kivitelben.

Két ajtóval és négy
nyitott polccal, fekvő kivitelben.

Négy ajtóval és négy
nyitott polccal.

Négy ajtóval és hat
nyitott polccal.

Három fiókkal, a pelenkázóval
megegyező méretben.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Pelenkázó
Pelenkázó szekrény három fiókkal,
cserélhető fedlappal.
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Gyerekágy
160x80-as matrachoz,
két fiókos ágyneműtartóval, leszerelhető leesésgátlókkal

Éjjeli szekrény
Két fiókkal

Ahol az álmok kezdôdnek…

Ovális képkeret
A frontok színében,
többféle kialakítással.

S-alakú polc 50/70 cm

U-alakú polc 50/70 cm

Variálható, többféle
felrakási móddal.

Variálható, többféle
felrakási móddal.

Ágyneműtartó a140x70-es ágyhoz Ágyneműtartó a120x60-as ágyhoz
Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.

Görgős, kihúzható
fiókokkal, utólag is beépíthető.
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez

STELLA

PRÉMIUM
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A STELLA bútorcsalád PRÉMIUM kategóriája magasfényű kivitelével nemcsak a babaszoba,
de a lakás különleges bútorzatát is adja, ahol a pici fényűző körülmények között érezheti magát.

babbo.hu
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Átalakítható babaágy

Babaágy a140x70-es matrachoz Pelenkázó a140x70-es ágyhoz Játéktároló a140x70-es ágyhoz
Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal a
140x70-es matrachoz.
Kiszedhető rudakkal.

Három fiókkal,
a nagyobbik ágyhoz.

Két fiókkal és egy ajtóval,
a nagyobbik ágyhoz.

Nyitott játéktároló

Fali polc a140x70-es ágyhoz

a 140x70-es ágyhoz

A család stílusához igazodó
polc öt akasztóval.

Nyitott játéktároló

Fali polc a120x60-as ágyhoz

a120x60-as ágyhoz

A család stílusához igazodó
polc három akasztóval.

C

M

Babaágy a120x60-as matrachoz Pelenkázó a120x60-as ágyhoz Ját
Játéktároló
t
a120x60-as ágyhoz
Három magasságban állítható,
legfelül dönthető ágyráccsal.
Kiszedhető rudakkal.

Y

Három fiókkal,
a kisebbik ágyhoz.

Két fiókkal és egy ajtóval,
a kisebbik ágyhoz.
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Kétajtós, fiókos szekrény

Könyvespolc

Állítható magasságú polcokkal,
kivitelben. Jobb oldalán három fiókkal. alul két fiókkal és egy ajtóval.
Polcos/akasztós szekrény,variálható

Ahol az álmok kezdôdnek…

Magas játéktároló
Két fiókkal és két görgős
tárolóval.

Fiókos komód

Alacsony játéktároló

Négy fiókos komód.

Két nyitott polccal és két
görgős tárolóval.
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez

SOLE
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Visszafogott, kerek formák jellemzik a SOLE család tagjait, a variálhatóan egymás mellé illeszthető
elemeivel és akasztós fali polcaival egyediek a Babbo bútorcsalád palettájában.

babbo.hu
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Mert kell egy kuckó...

Az ágyak kialakítása variálható, illetve a Babbo teljes
színválasztékában megrendelhetôk, akár egyedi megoldásokkal is.
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Ahol az álmok kezdôdnek…

Házikó formájú gyerekágy

Házikó formájú gyerekágy

Házikó formájú gyerekágy

160x80 cm-es matrachoz,
kihúzható vendégággyal.

160x80 cm-es matrachoz,
két fiokos ágynemûtartóval.

180x90 cm-es matrachoz,
három fiokos ágynemûtartóval.
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Ez már nem csak álom...
ez igényes kényelem a babának, ez

LA
STEL
junior
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Kukkants be a kuckónkba...
A Stella család elemeihez megálmodott házikós ágyak a biztonság érzésével kényeztetik a gyerekeket,
miközben kialakításuk révén akár ott feküdhetünk mellettük, míg álomba merülnek.
Az ágyak 3-6 éves korcsoportnak készülnek, többféle kialakításban, akár igazodva az egyedi igényekhez is.

babbo.hu
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Más az elképzelése?

Más színre gondolt? Egyedi méretű bútort szeretne?
A tetőtér meghatározza lehetőségeit?
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Egyedi igényeivel keressen
minket közvetlenül:
info@babbo.hu
+36 30 966 4306, +36 1 271 0459

Ahol az álmok kezdôdnek…

A katalógusban látható termékek színei a nyomdatechnika
sajátosságai miatt a valóságtól eltérhetnek, ezért a pontos
színekről tájékozódjon.
A változtatás jogát fenntartjuk!
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Partnereink, akik bővítik
vásárlóinknak szánt
ajándékcsomagok tartalmát:

Minden babbo-s babának NIVEA, MAM, Babilon Könyvkiadó, Goodwill Pharma és Babbo ajándékokkal kedveskedünk,
mely csak 0-3 éves bababútor vásárlása esetén értendő! Részletek a babbo.hu/ajándékok weboldalon!
A képek csak illusztrációk, az ajándékokkal kapcsolatban bővebb információt a babbo.hu weboldalon talál!
A Babbo® bababútor saját védjegyeiből és bejegyzett neveiből eredő jogi igényeket érvényesíti.
A katalógusban található összes adat, leírás, tájékoztató szöveg, kép, valamint grafika a jogtulajdonos
hozzájárulása nélkül szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.

babbo.hu
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Bútorainkról bővebb információk:
www.babbo.hu, info@babbo.hu
H-1154 Budapest, Szentmihályi út 44-46 .
+36 30 966 4306

Ahol az álmok kezdôdnek…

babbo.hu

