
Wiedza eksperta,
empatia rodzica
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Jesteśmy dystrybutorem akcesoriów dla dzieci, 
specjalizującym się w wyszukiwaniu i rozpo-
wszechnianiu innowacyjnych produktów. 
W Baby&Travel kierujemy się przede wszystkim 
naszą ekspercką wiedzą i doświadczeniem, 
a także empatią rodzica. Oferujemy szeroki 
asortyment towarów poszukiwanych przez 
Państwa klientów.

Kochamy dzieci, dlatego w naszej ofercie znajdują 
się tylko produkty, które powstały z miłości do 
nich. Zamieniamy dobrze znane rodzicom produk-
ty na ich lepszą, wzbogaconą wersję i sprawiamy, 
że to, co dotąd postrzegano jako gadżet, staje się 
must-have w każdej rodzinie.

Stawiamy na najlepsze akcesoria dla dzieci 
i wyjątkowe zabawki. Funkcjonalność i wysoka 
jakość to cechy, które łączą wszystkie marki 
w naszym portfolio. Oferowane przez nas produk-
ty sprowadzamy z Francji, Niemiec, Holandii, 
Szwecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, 
Kanady, USA, a nawet z Australii i Japonii.

Wybieramy, analizujemy i testujemy rozwiązania, 
które sprawią, że wyjście z dzieckiem z domu 
będzie proste i przyjemne, a czas zabawy upłynie 
w formie kreatywnej nauki. Do naszej oferty trafia-
ją wyłącznie produkty, które przeszły wieloeta-
powy proces weryfikacji i otrzymały nasz 
unikalny stempel jakości - „Zaakceptowane 
przez Radę Ekspertów Baby&Travel”.

NOWOŚCI
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LUBIANE I NAGRADZANE
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Skąd
pochodzą
nasze marki?

b.box - Australia
Babai - Ukraina
Bblüv - Kanada
Bling2o - USA
Everyday Baby - Szwecja
Fill'n Squeeze - Wielka Brytania
Grimm’s - Niemcy
Jellystone - Australia
Kiokids - Hiszpania
Potette - USA
Pura - USA
RaZbaby - USA
Rex London - Wielka Brytania
Wobbel - Holandia

Nowe marki: 

Compac Toys - Niemcy 
Eat Sleep Doodle - Wielka Brytania
Koa Koa - Francja 
Kitpas - Japonia 
PACKIT  - USA
Squelch - Wielka Brytania
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EUROPA



bboxpolska bboxpolska bbox.pl

Renomowana marka akcesoriów do jedzenia i picia dla dzieci w każdym wieku, a w tym 
niezawodnego bidonu z obciążoną słomką, który polecają logopedzi. b.box skupia się na 
innowacyjnych rozwiązaniach posiadających praktyczny wymiar, takich jak 
funkcjonalne, kolorowe, tritanowe bidony, wygodne lunchboxy i termosy. Marka nie 
zapomina o najmłodszych, dla których przygotowała gryzaki sensoryczne czy butelkę dla 
niemowląt wykonaną z PPSU.
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Zaprojektowane w Australii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Lunchbox b.box 

dostępny w 8 kolorach, 
do którego można dobrać 

mini lunchbox lub snackbox, 
a także termos, bidon lub 

butelkę, by stworzyć 
wymarzony zestaw.

Innowacyjność w zakresie rodzaju 
produktów i zastosowanych 
rozwiązań technologicznych

Ciekawa i bogata 
kolorystyka dla każdego

Bezpieczne i wytrzymałe materiały
w trosce o zdrowie dzieci 
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Pierwsze sztućce
Neoprenowy
śliniak z łyżeczką
silikonową 
w saszetce

Butelka wykonana
z PPSU ze smoczkiem
dla niemowląt

Silikonowa
miseczka

z przyssawką
i łyżeczką

Gryzak do podawania
pierwszych pokarmów



Mini termos

Gryzak lisek 
7

W trio każdy gryzak ma inny ciężar, twardość 
(miękki i twardy silikon oraz drewno bukowe)
i kształt. Ułatwia to zaspokojenie innych potrzeb 
dziecka na każdym etapie ząbkowania. 

Każdy z 3 elementów ma wypustki, co umożliwia 
stymulację rączek i stópek malucha. Usprawnia to 
receptory czuciowe i sensomotoryczne niemowlęcia. 

Gryzaki trio są w przyjaznych i nieagresywnych 
kolorach, które budzą w dziecku pozytywne odczucia. 
W czasie ząbkowania jest to także istotny element 
uspokajający.

Justyna Gierosz, logopeda kliniczny

„

„



Słomka  silikonowa
podróżna

8Bidon termiczny ze słomką

Termos
na jedzenie

Lunchbox

Mini
lunchbox

Snackbox

Bidon tritanowy 
z ustnikiem sportowym



Babai to kameralna pracownia drewnianych zabawek i akcesoriów do dziecięcego 
pokoju. Skłaniając się ku przyrodzie i nieskrępowanej wyobraźni dziecka, stworzyła 
zabawkowe cuda z naturalnych surowców. Minimalistyczne, wysmakowane, otwarte 
— nie narzucają zastosowań, a tylko zachęcają dzieci do wymyślania własnych zasad gry.  
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Zaprojektowane i produkowane w Ukrainie

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Równoważnie Babai dają 

wiele możliwości wspólnej 
zabawy polegającej na 

układaniu, liczeniu, 
opowiadaniu historii 

i łączeniu z innymi 
klockami i zabawkami.

Prosta forma i stonowana 
kolorystyka 

Pobudzenie wyobraźni 
i samodzielności dziecka poprzez 
kreatywne podejście do zasad zabawy

Wykorzystanie organicznych 
materiałów w postaci
certyfikowanego drewna 
i naturalnych pigmentów

babai.polska babai.polska babai.pl
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Łuk i strzały

Drewniana gra 
- łowienie rybek

Drewniana huśtawka

Drewniany domek
dla lalek z magnesami



Producent elektroniki użytkowej, wspierającej rodziców w codziennej opiece
i pielęgnacji niemowląt. Nowe technologie zastosowane w szczoteczce sonicznej, 
sterylizatorze UV czy oczyszczaczu powietrza, z pewnością zainteresują fanów 
praktycznych i inteligentnych rozwiązań. bblüv specjalnie na letnie dni stworzyło 
osobną gamę akcesoriów plażowych dla dzieci, które są niezastąpioną pomocą 
podczas wakacyjnych wyjazdów.
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Zaprojektowane w Kanadzie

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Szczoteczkę soniczną 

Sönik używają chyba już 
wszystkie nasze dzieci. 

Jest mała, poręczna
i bardzo praktyczna. 

Świetny produkt!

Wykorzystanie najnowszych 
rozwiązań technologicznych 

Bezpieczne materiały użyte 
do produkcji

Stylowe i estetyczne wykonanie

bbluvpolska bbluvpolska



Lampka nocna 
Hibü

Oczyszczacz powietrza Püre
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Elektryczny pilniczek 
do paznokci dla niemowląt
Trimö

Elektroniczna waga
niemowlęca Kilö



Szczoteczka
soniczna

dla dziecka Sönik
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Szczoteczka soniczna to bardzo dobre rozwiązanie dla nawet 
najmniejszych dzieci. Jest odpowiednia już dla noworodków, 
bo dzięki delikatnym wibracjom świetnie masuje dziąsła
i jest dla nich delikatniejsza niż zwykła szczoteczka 
elektryczna czy manualna.

W okresie ząbkowania szczoteczka soniczna pomoże 
w złagodzeniu bólu dziąseł. Średnia liczba ruchów szczoteczki 
sonicznej w trakcie jednego cyklu potrafi dać identyczne efekty 
jak miesiąc szorowania szczoteczką manualną. 

Ewa Paziewska, lekarz stomatolog
prowadzący gabinet Mój Dentysta

„

„

Aspirator 
do nosa Rinö  
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Namiot 
antyUV 
Sunkitö 

Lunchbox

Buciki
do wody Shoöz

Basen 
dla niemowląt

Spläsh

Okulary
przeciwsłoneczne

dla dziecka Sölar

Kamizelka
do pływania
Näj



Nowojorska marka szalonych akcesoriów do pływania i nurkowania dla dzieci. 
Odważne wzory i kolory okularków, masek czy desek do pływania dedykowane są 
wszystkim tym, którzy chcą się wyróżnić. To prawdziwa gwiazda wśród marek 
tworzących elementy ekwipunku plażowego. 
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Zaprojektowane w U.S.A.

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Okularki, których

wszyscy zazdrościmy 
naszym dzieciom! 
Śliczne, kolorowe 
i wyróżniające się 

na basenie i plaży. 
Też chcemy takie mieć!

Niepowtarzalne wzornictwo 
i kolorystyka emanujące radością, 
zachęcające do zabawy w wodzie

Oryginalne elementy zdobienia 
w postaci brokatu, cyrkonii 
i błyskotek

Wszystkie modele okularków i masek 
mają powłokę anti-fog i ochronę UV
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Okularki do pływania

Dmuchana
torba plażowa

Maska
do pływania



CompacToys to startup, który opracował własny patent na bałagan i brak miejsca dla 
wiaderka, foremek, sitka, łopatki i grabek. Marka stworzyła zmyślny zestaw 
najpopularniejszych narzędzi do piasku, który po złożeniu zmieści się w torebce, wózku 
czy bagażu podręcznym. Aż 7 elementów, które dadzą dziecku więcej radości, niż 
standardowy, nieporęczny komplet. 
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Zaprojektowane w Niemczech

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
To duże ułatwienie dla 

rodziców, którzy wybierają 
się na plażę z dziećmi. 

Kompaktowy zestaw 
zapewni całej rodzinie 

zabawę w piasku.

Kompaktowość — najmniejszy na 
świecie, opatentowany zestaw 
plażowych zabawek

Wysoka jakość i trwałość użytych 
materiałów

Wiele możliwości zabawy: kopanie, 
formowanie, przesiewanie, grabienie 
i transport

NOWOŚĆ
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Zestaw zabawek
do piasku 7w1

W zestawie modne
i uwielbiane przez dzieci 
foremki - rożki do lodów



eatsleepdoodle.pl

Twórcy bawełnianych pościeli dla dzieci, toreb, podkładek na stół i innych 
tekstyliów, które można samodzielnie pokolorować dołączonymi do zestawu 
flamastrami. Najciekawsze jest jednak to, że można je wyprać i pokolorować na nowo! 
Przemyślane i oryginalnie zaprojektowane kolorowanki niosą za sobą walor artystyczny 
i edukacyjny. Nierzadko nawiązują do wątków z wiedzy historycznej, 
geografii i przyrody. 
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Zaprojektowane w Wielkiej Brytanii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Uwielbiamy produkty, 

którymi można się kreatywnie 
bawić, a jednocześnie rozwijać 

wiedzę. Mapa świata do 
kolorowania to świetna forma 

zapoznawania się 
kontynentami i krajami. 

Nauka poprzez kreatywną zabawę

Możliwość wielokrotnej
personalizacji - po wypraniu 
można ponownie
pokolorować

Wysokiej jakości bawełna, 
przyjazna dzieciom
i środowisku

NOWOŚĆ
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Kosmetyczka
do kolorowania

Torby na ramię 
do kolorowania

Mapa świata 
do kolorowania

Poduszka 
do kolorowania



Marka stworzona przez ojców, którzy zaprojektowali praktyczne silikonowe akcesoria do 
karmienia dla dzieci. Bezpieczne i najwyższej jakości materiały pozbawione plastiku 
(szkło, silikon medyczny i stal nierdzewna). Zastosowanie unikalnego połączenia  
borokrzemowego szkła i silikonu sprawiły, że jakość opatentowanych przez Everyday 
Baby butelek do karmienia niemowląt i innych akcesoriów jest wręcz namacalna. 
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Zaprojektowane w Szwecji

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Szklane butelki Everyday 

Baby są przepiękne, lekkie 
i bardzo miłe w dotyku. 

Cieszą oko, ale także dają 
pewność, że karmimy dziecko 
butelką, która jest bezpieczna 

dla jego zdrowia. 

Pozytywna Opinia Instytutu Matki 
i Dziecka nr Op-5422, ważna do 
31.08.2024 r. dla szklanych butelek 

Styl skandynawski i modna 
kolorystyka

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo 
materiałów — silikon medyczny, szkło 
borokrzemowe, stal nierdzewna

®

everydaybabypolska everydaybaby_polska
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Szklana butelka
ze smoczkiem, 240 ml

Zestaw sztućców
ze stali nierdzewnej

Szklana butelka
z ustnikiem niekapkiem, 150 ml

Czterodzielny
talerzyk
z przyssawką

Silikonowa miseczka
z przyssawką

Silikonowe
łyżeczki

Silikonowy
śliniak

Szklana butelka 
ze smoczkiem 150ml



Kubeczek silikonowy
i słomka silikonowa
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Kubeczek idealnie pasuje do małej rączki. 
Wyprofilowany kształt sprawia, że mniej wody 
ucieka podczas nauki picia z otwartego kubka. 
Sztućce przypominają te dla dorosłych (co ma 
ogromne znaczenie dla maluszków), a dzięki 
silikonowym zakończeniem nie wypadają z rąk. 
Talerzyki, pomimo braku przyssawki, dobrze 
trzymają się stołu. Opcja bez przegródek świetnie 
sprawdza się dla starszych dzieci. Talerzyki mają 
śliczne kolory i co najważniejsze można myć je 
w zmywarce.

Katarzyna Grabowska, @gotujaca.mama

„

„

®



Silikonowa miseczka
bez przyssawki
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Silikonowy gryzak



Wielorazowe saszetki do samodzielnego napełnienia musami i przecierami. Produkty są 
hołdem złożonym zdrowemu odżywianiu i aktywnemu trybowi życia. W myśl zasady less 
waste, marka zachęca do korzystania z wielorazowych opakowań (np. saszetek 
z zipem) i wypełniania ich musami i koktajlami pełnymi witamin.    
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Zaprojektowane w Wielkiej Brytanii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Wielorazowa saszetka 

Panda pozwala zobaczyć 
przez przezroczysty brzuszek 
pandy kolor musu z zielonych, 

czerwonych czy pomarańczowych 
owoców i warzyw. 

Apetyt rośnie! 

Saszetki wielokrotnego 
użytku less waste

Doskonała przekąska 
na drogę dla dzieci
i dorosłych

Tańsze i zdrowsze 
odpowiedniki dla 
gotowych saszetek



2 6

Saszetki wielorazowe,
Panda

Saszetki
wielorazowe

Pojemnik
do napełniania

 saszetek



Kultowe zabawki dla dzieci w każdym wieku, które wytwarzane i farbowane są 
ręcznie już od 40 lat. W 100% drewniane. Zostały zainspirowane pedagogiką 
Montessori i szkołą waldorfską. W bogatej ofercie królują zabawki otwarte, czyli takie, 
które nie narzucają zasad. Rodzinna firma z tradycjami, której jakość doceniają rodzice na 
całym świecie. Działa w myśl zasady zrównoważonego rozwoju i angażuje się w społeczne 
akcje promujące zachowania proekologiczne. 

2 7

Zaprojektowane w Niemczech i produkowane w Europie

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Kultowa drewniana 

12-elementowa tęcza 
Grimm’s to doskonała 

zabawka, którą bawił się
 już każdy z nas. Można ją układać na wiele 

sposobów i łączyć z innymi klockami tworząc 
zaskakujące konstrukcje. Jest przepiękna!

Unikatowe i ponadczasowe 
drewniane zabawki i klocki

Ręczna, odpowiedzialna, 
niemasowa produkcja
w UE

Różnorodne formy 
i kształty dające nieskończone 
możliwości zabawy 

grimmspolska grimmspolska grimms.pl
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Dwie 12-elementowe 
tęcze

Perełki
do chwytania

Drewniane grzechotki

Drewniane serca
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Tęcza Grimm’s to jedna z tych zabawek, które angażują 
zarówno dziecko jak i rodzica do tworzenia niebywałych 
konstrukcji. Każdego dnia dziecko może nadać jej 
inne zadanie, jednego dnia będzie zagrodą dla 
figurek zwierząt, innego tunelem dla aut. Można ją 
też ułożyć tak, aby działała jak kulodrom, co wprawia 
niejednego malucha w zachwyt! Jest to zabawka, którą 
mamy w domu już 6 lat, nadal jest chętnie używana, 
a dodatkowo potwierdza się jakość marki Grimm’s, która 
zdecydowanie tworzy zabawki na lata.

Katarzyna Frenczak-Sito, autorka bloga 
kukumag.com, mama 5 maluchów i architektka

„

„

Zestaw 36 klocków pastelowych
Tęcza

12-elementowa
monochromatyczna

Tęcza
12-elementowa
pastelowa
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Układanka tęczowa spirala

Drewniane
miseczki

do sortowania



jellystonedesigns_polska

Wiodący producent gryzaków terapeutycznych i zabawek sensorycznych dla dzieci, 
wykonanych w 100% z silikonu medycznego. Stawia na nieoczywiste rozwiązania, 
takie jak biżuteria terapeutyczna dla dzieci i mam, ale i niebanalne wzornictwo wyrobów. 
Zaspokojenie potrzeb zmysłowych dziecka jest priorytetem marki, która wie, jak ważna 
jest możliwość rozładowania napięć i emocji zarówno w okresie ząbkowania, jak 
i w codziennym życiu starszaków.
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Zaprojektowane w Australii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Wieża silikonowa Jellystone 

zauroczyła każdego z nas. 
Jest miła w dotyku, 

kolorowa i o zróżnicowanej 
fakturze. Doskonała na 

pierwszy prezent dla 
malutkiego dziecka.

Oryginalne wzornictwo

Wspieranie sensorycznego
rozwoju dziecka

Bezpieczeństwo użytego 
materiału - 100% silikon 
medyczny
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Kostki edukacyjne

Balonowy sorter

Butelka
sensoryczna DIY

Triblox
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Starsze dzieci i dorośli z silną potrzebą żucia 
i gryzienia podczas pracy czy sytuacji stresującej 
mogą sobie pomóc takim wisiorkiem. Idąc z wisiorkiem 
typu kamień czy robot do pracy, do szkoły nie 
zwracamy uwagi na siebie. 

Dzieci, które mają zazwyczaj pogryzione ołówki
i kredki mogą spokojnie podczas lekcji przygryzać 
swój własny wisiorek. Dodam, że łatwo się go myje, 
nawet wiele razy w ciągu dnia. „

Joanna Jańczak, logopeda

„

„

Gryzak
terapeutyczny
Dinozaur

Gryzak
terapeutyczny
Robot
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Gryzak
-wieża

Gryzak terapeutyczny
Błyskawica

Księżycowy
gryzak

Pierwsze
puzzle



Kiokids oferuje akcesoria przydatne rodzicom podczas podróży z dzieckiem, 
np. lusterka do auta czy organizery do samochodu. W swojej ofercie posiada także 
ciekawe akcesoria do kąpieli i pielęgnacji niemowląt. To marka ceniąca prostotę 
i funkcjonalność w przystępnej cenie, której nie brak poczucia estetyki. 
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Zaprojektowane w Hiszpanii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Dzięki lusterkom Kiokids, 

podróż samochodem 
z dzieckiem staje się dużo 

łatwiejsza i bezpieczniejsza. 
Odpowiednio ustawione 

pozwalają obserwować dziecko 
i z nim rozmawiać w czasie podróży.

Praktyczne rozwiązania 
ułatwiające podróż autem

Dobra jakość 
za rozsądną cenę

Ładne i estetyczne
wykonanie
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Daszek kąpielowy

Organizer do samochodu

Łącznik szelek bezpieczeństwa

 Adapter do pasa
samochodowego dla kobiet w ciąży



kitpas.pl

Kitpas to marka z 85-letnią tradycją, tworząca wyjątkowe kredki do rysowania 
i malowania na różnych powierzchniach. Wszystkie kredki wykonane 
są z bezpiecznego wosku z otrębów ryżowych. Zaprojektowano je z myślą
o artystycznych potrzebach dzieci i dobru planety. Dają nieograniczone możliwości 
tworzenia wszędzie tam, gdzie dziecko zapragnie. Łatwo można je zmyć wodą po 
rysowaniu na powierzchni wanny, lustra czy szyby. Na papierze dają możliwość 
rozmywania wodą dla uzyskania efektu akwareli.
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Zaprojektowane w Japonii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Kredki Kitpas do wanny to 

doskonały sposób na 
urozmaicenie codziennych 

kąpieli i uwolnienie dziecięcej 
kreatywności. Łatwo się je 

zmywa i są bezpieczne dla skóry, 
co wyróżnia je tle innych.

Stymulowanie rozwoju 
artystycznego i motoryki 
małej dziecka 

Prosty skład i ekologiczne 
podejście do produkcji

Łatwe do zmycia z każdej 
nieporowatej powierzchni

NOWOŚĆ
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Kredki 
do malowania

w wannie

Kredki 
- klocki



koakoa.pl

Marka, której na sercu leży wszechstronny rozwój dzieci i nauka przez zabawę. W swoich 
produktach przekazuje ideę STEAM, czyli praktyczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych 
i sztuki w formie praktycznych doświadczeń. Zrobienie własnej latarki czy dzwonka 
do drzwi okaże się ogromną frajdą, nie tylko dla dzieci!
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Zaprojektowano i w większości produkowane we Francji

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Zestaw do stworzenia 

specjalnych okularów do 
obserwacji świata oczami 

owada, orła, płaszczki czy ryby. 
Zaspokojenie dziecięcej 

ciekawości i nowe spojrzenie na 
świat - dosłownie!

Wszechstronna nauka
poprzez zabawę

Uwolnienie dziecięcych 
zdolności poprzez 
samodzielne konstruowanie

Etyczna produkcja 
i zaangażowanie 
społeczne marki

NOWOŚĆ
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Zestaw 
do samodzielnego 
zmontowania 
latarki

Zestaw 
do samodzielnego
zmontowania okularów
do obserwacji świata 
oczami różnych zwierząt

Zestaw 
do samodzielnego 
zmontowania 
dzwonka do drzwi

Zestaw do samodzielnego
zbudowania skarbonki



NOWOŚĆ

Nowość wśród designerskich i praktycznych akcesoriów termicznych na jedzenie. 
Kalifornijski twórca serii pięknych i funkcjonalnych toreb z nowatorskim wkładem 
żelowym i sprytnym systemem chłodzenia. Wystarczy umieścić torbę w zamrażalniku na 
noc, by po jej wyjęciu móc cieszyć się schłodzonym i świeżym prowiantem, np. podczas 
podróży. Zero obaw o skraplającą się kapiącą wodę – sprawdziliśmy!
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Zaprojektowane w U.S.A.

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:

Innowacyjność żelowej
technologii chłodzenia 

Wygoda praktycznych
rozwiązań, bez 
nieporęcznych wkładów 
czy kabli

Oryginalny design

packit.com.pl

Torby chłodzące Packit to 
doskonałe rozwiązanie na 

upalne dni. Są miękkie, łatwe do 
schłodzenia i faktycznie długo 

trzymają temperaturę. 
Solidne wykonanie. 

Nic się nie skrapla i nie kapie!
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Torba termiczna 
na lunch 

Torba termiczna 
na lunch 

Torba termiczna
na butelkę

Torba termiczna 
na napoje i przekąski 



potettepluspl potettepluspl potetteplus.pl4 3

Zaprojektowane w U.S.A.

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Zestaw wielofunkcyjny 

Potette to produkt, który 
świetnie się sprawdza 

zarówno w domu jak i pod 
chmurką. To nocnik na lata. 

Wytrzymały, kompaktowy 
i dopasowujący się do potrzeb.

Pozytywna Opinia Instytutu Matki 
i Dziecka nr Op-5421, ważna do 
31.01.2025 r. dla nocnika
z akcesoriami

Wysoka jakość i wytrzymałość
(aż do 25 kg obciążenia)

Uniwersalność (do domu 
i na wyjazd) i multifuncyjność 
(nocnik z nakładką)

Potette to składany, wytrzymały kompaktowy nocnik z funkcją nakładki na każdą 
toaletę, a także praktyczne i ekologiczne akcesoria (jednorazowe wkłady 
biodegradowalne, chusteczki nawilżane DIY, wkłady silikonowe do nocnika). To firma 
przyjazna rodzicom pragnącym delikatnie i bezproblemowo przeprowadzić swoje dzieci 
przez okres odpieluchowania. Miś Blumik i poradnik Potette mogą każdemu rodzicowi 
w pożegnaniu pieluchy.
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Są takie gadżety, które w rodzicielstwie okazują się 
zestawem podstawowym, a wręcz kołem ratunkowym 
w codziennym funkcjonowaniu. Taki jest właśnie nocnik 
Potette, który jest wybawieniem na każde "mamo siku" 
czy "mamo kupa" w najmniej odpowiednim momencie.
 
Sprawdziliśmy na dwójce dzieci w przeróżnych okolicznościach 
przyrody. Był naszym towarzyszem na żaglach, w górach, 
podczas miejskich wycieczek, festiwali, koncertów czy dalekich 
podróży autostradą. Jest najszybszą odpowiedzią na 
fizjologiczne potrzeby dziecka w każdej sytuacji. Przyznam, że 
aż żal, że nasze dzieci już z niego wyrosły.

Małgorzata Śmiechowicz, 
autorka bloga matczynefanaberie.pl 

„

„



Amerykański producent niezawodnych, stalowych butelek i termobutelek 
z silikonowymi ustnikami dla dzieci i dorosłych. Akcesoria, które nie boją się żadnych 
warunków atmosferycznych. Doskonale sprawdzą się na krótkim spacerze, jak i dłuższej, 
górskiej wyprawie. Pura działa w duchu zero waste i tworzy produkty służące na lata.  
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Zaprojektowane w U.S.A.

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Chyba już większość z nas 

ma swoją termobutelkę Pura 
650ml z ustnikiem sport 

w ulubionym kolorze. Wymienne 
ustniki, słomki i dyski sprawiają, że 

butelka przydaje się wszędzie 
i faktycznie wytrzyma wszystko. 

Zero waste, zero chemii, 
zero zmartwień

Niezawodność materiałów - 
kwasoodporna stal nierdzewna
i silikon medyczny

Wyjątkowo trwałe - posłużą przez 
lata całej rodzinie

purapolska purapolska purazerowaste.pl
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Zdecydowałam się na butelki Pura, ponieważ wiem 
bardzo dużo o plastiku i wszelkich potencjalnych 
zagrożeniach jakie on ze sobą niesie. Z tego powodu nie 
chciałam, aby moje dzieci używały plastikowych butelek 
i bidonów. Teraz jestem spokojna o ich bezpieczeństwo. 
Dodatkowo upewnił mnie w tym fakt, że butelki te 
posiadają certyfikat NON-TOXIC CERTIFIED od MadeSafe. 
Jednocześnie mam butelki, które rosną razem 
z dzieckiem, więc jest to sprzęt na wiele lat. Sama 
również ich używam.

Sylwia Panek, autorka bloga mamachemik.pl

„

„
Termobutelka 650ml 
z ustnikiem SPORT

Termobutelka 260ml 
z ustnikiem SPORT

Termobutelka 
260ml 
z ustnikiem
niekapkiem



Urocze, wykonane w 100% z silikonu medycznego gryzaki sensoryczne w kształcie 
soczystej malinki i jeżynki. Zachwycą każdego! RaZbaby proponuje bezpieczne
i przetestowane akcesoria przynoszące ulgę maluchom w trudnym okresie ząbkowania. 

4 7

Zaprojektowane w U.S.A.

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Prześliczna soczysta 

malinka to niesamowity mały 
gryzaczek, który jest mięciutki, 

przyjemny w dotyku i po 
schłodzeniu da ukojenie każdemu 

maluchowi. Nowe pastelowe, mleczne 
kolory także mają swoich zwolenników!

Niezawodna pomoc 
w okresie ząbkowania

Bogata, sensoryczna 
faktura gryzaków

100% bezpieczny 
silikon medyczny
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Silikonowy gryzaczek
soczysta malinka

Silikonowy gryzaczek
- szczoteczka soczysta malinka

Silikonowy gryzaczek
soczysta malinka
różowy

Silikonowy gryzaczek
- łyżeczka soczysta
malinka



rexlondonpl rexlondonpl rexlondon.pl

Brytyjska marka tworząca gry, zabawki non-tech i akcesoria dla dzieci
o wyjątkowym designie. Głównym celem przyświecającym jej twórcom jest sprawianie 
radości najbliższym drobnymi upominkami. Rex London wraca asortymentem do 
tradycji dawnych zabaw, ale też chętnie sięga po nowoczesne, modne wzornictwo. 
Marka otrzymała prestiżową Nagrodę Królowej Brytyjskiej za przedsiębiorczość. 
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Zaprojektowane w Wielkiej Brytanii

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Produkty Rex London to 

kosmos! Dużo wzorów 
i modeli do wyboru. Fani 

kosmosu znajdą tu gry, 
zabawki, a nawet akcesoria 

do jedzenia i picia.

Prezenty na każdą okazję 
w rozsądnej cenie

Radość z tematycznej zabawy
(np. kosmos, dinozaury, 
zwierzęta)

Non-tech, czyli powrót 
do tradycyjnych gier
i zabaw
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Dmuchajka

Cymbałki

 Latarka - projektor

Szkielet 
człowieka

Plastry 
opatrunkowe

Termos

Torba 
termiczna

Kalejdoskop

Gra magnetyczne rybki

Pudełko
do obserwacji

owadów



squelch.pl

Brytyjska marka, która jak żadna inna zna się na obuwiu odpowiednim na deszczową 
pogodę. Squelsh tworzy oryginalne, absolutnie zachwycające przezroczyste 
kalosze dla dzieci i kolorowe fantazyjne, bawełniane skarpety, którymi można 
konfigurować styl na każdy dzień. Zmiana wzoru i koloru kaloszy nigdy nie była tak prosta!
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Zaprojektowane w Wielkiej Brytanii 
i częściowo produkowane w Turcji

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Świetne rozwiązanie na 
deszczowe dni. Kalosze, 

których kolor można 
zmienić dzięki

 kolorowym skarpetkom. 
Dopasują się do każdej 

stylizacji i humoru.

Niepowtarzalność
i uniwersalność 
przezroczystych kaloszy

Bogata paleta fantazyjnych 
wzorów skarpetek

Wygoda i komfort użytkowania 
(specjalna antypoślizgowa 
podeszwa)

NOWOŚĆ
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Przezroczyste kalosze
i skarpetki Podwody Świat

Przezroczyste kalosze
i skarpetki Traktory

Przezroczyste kalosze

Skarpetki
Dinozaury

Skarpetki
Kosmos

Skarpetki
dla niemowląt 



wobbelpolska wobbelpolska

Holenderski twórca oryginalnej drewnianej deski do balansowania i ćwiczenia Wobbel 
yoga dla całej rodziny. Minimalistyczna, niezniszczalna zabawka daje możliwość bujania, 
kołysania, huśtania i balansowania, przez co przyczynia się do wszechstronnego rozwoju 
dużej motoryki dziecka, poprawy samopoczucia, wyciszenia emocji i zwiększenia 
możliwości intelektualnych i motorycznych. To najmniejszy plac zabaw na świecie!
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Zaprojektowane w Holandii  i produkowane w Europie

Warto wiedzieć:

Rada Ekspertów
Baby&Travel 

poleca:
Każdy z nas nieśmiało po 

raz pierwszy wszedł na deskę 
Wobbel, by przekonać się, że 

bujanie na niej jest małym 
wyzwaniem, ale także angażującą 

zabawą. To świetny pomysł na 
aktywność i kreatywność w domu.

Najwyższa
jakość wykonania

Oryginalna deska 
do balansowania

Rozwój sensoryczny
i motoryczny dziecka
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Aktywności na desce te stymulują układ przedsionkowy, który według założeń Integracji 
Sensorycznej stanowi podstawę do pobudzania innych zmysłów, ponieważ wszystkie są 
przetwarzane w odniesieniu do niego.

Deska do balansowania zachęca do aktywności fizycznej zarówno dzieci, jak i dorosłych. 
Dzięki niej możemy wspierać rozwój motoryki, koordynację ruchową, planowanie ruchu, 
koncentrację, cierpliwość i kreatywność.

Zabawka ta ma wiele możliwości zastosowania, a ogranicza nas jedynie własna 
wyobraźnia. Możemy wykorzystać ją do bujania, balansowania albo zjeżdżania.
W dodatku może posłużyć nam za stolik czy kołyskę dla lalek lub misiów.

Katarzyna Korczyk, pedagog, nauczycielka w przedszkolu
     i certyfikowany terapeuta ręki

„

„



BABY&TRAVEL SP. Z O.O. 

Adres: Biuro: ul. Jerzmanowska 17, bud. F1 
54-530 Wrocław
Magazyn: ul. Jerzmanowska 22 
54-530 Wrocław

E-mail: info@babyandtravel.pl
Tel: +48 531 833 301

NIP: 894 308 03 47

Zapraszamy na naszą platformę hurtową: 

b2b.babyandtravel.pl


