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BAM BAM dlaczego WARTO! Benefits!

nie posiadają ftalanów, PCV i BPA
do not contain phthalates, PCV and BPA
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beautiful

wysoka jakość materiałów
high quality materials

BAM BAM na miarę oczekiwań! Na każdym etapie rozwoju!

Title

HIT!!! MAGICZNA OŚMIORNICA

MAGICZNA OŚMIORNICA
Magic octopus

Marka BAM BAM to nowa seria zabawek edukacyjnych do lat 3, które stworzono z myślą o wspieraniu rozwoju Twojego dziecka poprzez dostarczanie
mu wrażeń i rozbudzanie jego zmysłów na każdym etapie, od noworodka do
przedszkolaka. Różnorodność dostępnych wzorów zabawek BAM BAM to
inwestycja na przyszłość. Zabawki te, dostarczając wszelakich wrażeń zmysłowych, przenikających do dziecięcego umysłu, tworzą jego intelektualne
predyspozycje. Niemniej, w głównej mierze zabawki BAM BAM gwarantują
maluchowi radość z zabawy i przyjemność odkrywania gamy kolorów, barw,
dźwięków i świateł.

Unikalna, muzyczna zabawka edukacyjna dla dzieci od 12 m-ca. Ośmiornica
pozwala na jednoczesną zabawę dwójki lub większej ilości dzieci. Unikalny i
niezwykły charakter zabawki przejawia się w sposobie wygrywania melodii...
bowiem poprzez dotyk partnera wspólnej zabawy! Warunkiem jest jednoczesne naciśnięcie dwóch naprzeciwległych metalowych przycisków przez
uczestników zabawy, a następnie odgrywanie melodii poprzez dotykanie
rożnych, odkrytych części ciała współtowarzysza zabawy. Dodatkowym
elementem urozmaicającym zabawę są migoczące, kolorowe światełka.
Zabawka zachęca do wspólnej zabawy z rodzicami, zapewniając doskonałą
zabawę obojga.

Magic octopus
A unique musical, educational toy for children aged 12m+. The octopus allows
for the simultaneous play of two or more children. The unique and extraordinary character of this toy is manifested in the way the melodies are played ...
through the touch of your playing partner! The toy works when two opposite
metal buttons are simultaneously pressed by both participants, and then the
melodies are played by touching various uncovered parts of the body of your
playmate. The enjoyment gained from playing with the octopus is even more
attractive thanks to the twinkling, colourful lights. The toy encourages children to play with their parents and ensures great fun for both participants.

AGES
UP

Index: 316704
Pakowanie/Packaging: 12/24
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The BAM BAM brand is a new series of educational toys for children up to the
age of 3 that have been designed to support your child’s development by providing them with sensations and awakening their senses at every stage, from
newborns to toddlers. The variety of versions of BAM BAM toys available is
an investment for the future. While providing all kinds of sensations entering
the children’s minds, these toys form the infant’s intellectual predispositions.
However, above all, the BAM BAM toys guarantee the child’s joy from playing
and pleasure from discovering a whole range of colours, sounds and lights.

Zabawka dla 2-6 graczy / 2-6 player can
play together.
Każdy z graczy naciska dowolny przycis
k, a drugą dłonią dotyka skóry innego
gracza.
Magiczna ośmiornica wydaje wówczas przyjem
ne dźwięki.
Each player presses at the button.Meanwhile
using the other hand to touch the other player
’s
skin, for example, the hand. The magic
octopus will come out with very wonderful
melody.

BAM BAM NA MIARĘ OCZEKIWAŃ!
NA KAŻDYM ETAPIE ROZWOJU!

BAM BAM MEETS YOUR EXPECTATIONS!
AT EVERY STAGE OF DEVELOPMENT!

BAM BAM - Zabawki edukacyjne od narodzenia

BAM BAM - Educational toys from birth

Zabawki edukacyjne od narodzenia:
Przywieszki do wózka i łóżeczka, pałąki,
karuzelki.

Educational toys from birth:
Hanging toys for prams and cots, arches,
mobiles.

Niemowlakowi z pomocą..
Zabawki edukacyjne od ok. 3 miesiąca:
Grzechotki, gryzaki, maty gimnastyczne

To help the baby
Educational toys about 3m+:
rattles, teethers, baby playmats

Dla małych odkrywców..
Zabawki edukacyjne od 6 miesiąca:
Miękkie kule, kostki, szeleszczące książeczki,
piramidki, miękkie klocki

For little discoverers . .
Educational toys 6m+:
Soft balls, cubes, crinkling books, pyramids,
soft blocks

Dla muzycznych intelektualistów:
Zabawki edukacyjne od 12 -18 miesiąca:
Muzyczne zabawki, sortery

For musical intellectuals…
Educational toys 12-18m:
Musical toys, sorters

Muzyczne Zabawki oraz Sortery wychodzą naprzeciw
potrzebom malucha od 12 -18 m-ca życia, zaskakując
go, stymulując jego wyobraźnię. Uczą zależności i przyczynowości działania oraz zmuszają do abstrakcyjnego
myślenia, a tym samym poszukiwania rozwiązań metodą
„prób i błędów”. A przede wszystkim -gwarantują doskonałą zabawę!

Musical toys and Sorters meet the needs of children aged
12 to 18 months by surprising them and stimulating their
imagination. They show the cause- and-effect relation to
children and force them to engage in abstract thinking
and search for solutions by the „trial and error” method.
But, first and foremost, they guarantee excellent fun!

Odpowiednio dobrane figury zabawek, kształty, dźwięki
oraz tekstury pobudzają zmysły malucha stymulując ich
rozwój. Doskonale w tej roli sprawdza się linia zabawek
BAM BAM dla najmłodszych - muzyczne karuzelki do
łóżeczek, przywieszki, pałąki z kolorowymi postaciami.

Linia zabawek BAM BAM od 3 m-ca życia, poprzez takie
elementy jak: kolorowe postaci o zróżnicowanych kształtach i wykonane z różnych materiałów, szeleszczące
elementy, lusterka i inne, zachęca dziecko do aktywności, a przy tym dostarcza odpowiednich bodźców wpływających na jego właściwy rozwój sprawności ruchowej,
manualnej oraz zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku.

Zabawki BAM BAM przeznaczone dla małego akrobaty
od 6 m-ca życia są doskonałym wyzwaniem, rozrywką
dla aktywnego dziecka, pozwalającą mu na doskonalenie swoich umiejętności manualnych i motorycznych, a
także na zaspokojenie potrzeby odkrywania otaczającego świata.

Suitable toy figures, shapes, sounds and textures awaken the baby’s senses and stimulate their development.
This is perfectly ensured by the line of BAM BAM toys for
the youngest, including musical mobiles for cots, hanging
toys and arches with colourful figures.

With such elements as colourful figures of various shapes and made of various materials, crinkling elements,
mirrors and other items, the line of BAM BAM toys designed for children from the age of 3 months encourages
the child to be active and, at the same time, provides the
right stimulation to develop their motor, manual and sensual (vision, hearing, touch) skills correctly.

The BAM BAM toys designed for the little acrobat from
the age of 6 months provide a perfect challenge and
entertainment for an active child, help them to improve
their manual and motor skills, and satisfy their need to
discover the world around them.

BAM BAM KOMPLEKSOWA OFERTA / Comprehensive range:
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KARUZELKI
MUSICAL MOBILE

KLOCKI/PIRAMIDKI
BLOCK/PIRAMIDE
TORBY
BAGS

AKCESORIA DO WÓZKA
PRAM ACCESSORIES

AUTKA
CARS
ORGANIZERY SAMOCHODOWE
CAR ORGANIZERS

PRZYWIESZKI
HANGING TOYS

ZABAWKI MUZYCZNE
MUSICAL TOYS
ROLETY SAMOCHODOWE
CAR SHADES

GRZECHOTKI
RATTLES

ZABAWKI EDUKACYJNE
EDUCATIONAL TOYS
AKCESORIA DO KĄPIELI
BATH ACCESSORIES

GRYZAKI
TEETHERS
SORTERY
SORTERS

MATY EDUKACYJNE
GYM

03

KARUZELKI

Muzyczne karuzelki, z nakręcaną pozytywką wygrywającą subtelne melodie,
to zabawka edukacyjna odpowiednia już od urodzenia. Kolorowe postaci, o
intensywnym i różnorodnym zabarwieniu, poruszają się w rytmie łagodnych
dźwięków klasycznych melodii, czym przykuwają uwagę dziecka, rozwijając
jego zdolność wodzenia wzrokiem oraz percepcji. Łagodna muzyka oraz jednostajne ruchy poruszających się zabawek pomagają stworzyć przyjazną,
spokojną atmosferę, sprzyjającą wyciszeniu malucha. Karuzela wyposażona
jest w pozytywkę nakręcaną ręcznie - nie ma potrzeby stosowania baterii.
Karuzelki, łatwe w montażu, mocowane są za pomocą zaczepu.

Mobiles

Musical mobiles, with a wind-up musical box playing subtle melodies, are
educational toys that are suitable right from the child’s birth. Colourful figures
with intensive and varied colours move to the rhythm of the gentle sounds
of classical melodies, which attracts the child’s attention and develops their
ability to follow objects with their eyes and perceive things. Gentle music and
unvarying movement of toys help to create a friendly, peaceful atmosphere that
is conducive to soothing the child. The mobile is fitted with a manual wind-up
musical box, so there is no need to use batteries. Mobiles, easy to install, fixed
with a clip.

MUZYCZNA KARUZELKA ELODIE I PRZYJACIELE
Musical mobile elodie&friends
AGES
UP

MUZYCZNA KARUZELKA ZWIERZAKI
Musical mobile animals
AGES
UP

Index: 297668
Pakowanie/Packaging: 0/12

MUZYCZNA KARUZELKA SAFARI
Musical mobile safari
AGES
UP

Pozytywka, klasyczna melodia, 4 zabaw
ki.
Musical box, lassic melody, 4 sweet toys.

Index: 316677
Pakowanie/Packaging: 0/12

MUZYCZNA KARUZELKA WESOŁA FARMA
Musical mobile happy farm
AGES
UP

Index: 268858
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 322045
Pakowanie/Packaging: 0/12

AKCESORIA DO ŁÓŻECZKA LUB WÓZKA / PAŁĄK

AKCESORIA do łóżeczka lub wózka od 3 m-ca życia. Pałąk – zabawka przeznaczona od 3 m-ca. Miękki i elastyczny o wszechstronnym zastosowaniu
- dzięki klipsom można go umocować zarówno na brzegach łóżeczka, na
ramie wózka spacerowego, fotelika samochodowego, krzesełku. Wykonany
z miękkich, o zróżnicowanej teksturze materiałach, w wyraźnych kolorach,
posiadający elementy szeleszczące, grzechoczące. Zabawka gwarantuje
maluchowi doskonałą zabawę tak w domu jak i w podróży. Wspomaga rozwój
zmysłów: wzroku, słuchu i dotyku, zdolności manualnych oraz koordynację
ruchową.

AKTYWNY PAŁĄK SAFARI
Activity toy bar
AGES
UP

Accessories for cot or pram/ arch

ACCESSORIES for the cot or pram from the age of 3 months. Arch – a toy
designed for children from the age of 3 months. Soft and flexible with versatile
usage – thanks to the clips, you can attach it to the edges of the cot, buggy
frame, child car seat or chair. It is made of soft brightly coloured materials with
varied texture, with rustling and rattling elements. The toy guarantees fabulous
entertainment for children both at home and on the move. It supports the development of the senses of sight, hearing and touch, manual skills and
movement coordination.
Index: 254213
Pakowanie/Packaging: 0/8

AKTYWNY PAŁĄK WESOŁA FARMA
Activity toy bar happy farm
AGES
UP

MOJA AKTYWNA KOSTKA
Activity cube
AGES
UP

Index: 322044
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 268863
Pakowanie/Packaging: 0/12

AKTYWNA KOSTKA ELODIE I PRZYJACIELE
Activity cube elodie&friends

MOJA AKTYWNA DŻUNGLA
Activity jungle

AGES
UP

Index: 297575
Pakowanie/Packaging: 0/12

AGES
UP

Index: 268862
Pakowanie/Packaging: 0/12
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OSŁONKA NA PAŁĄK

OSŁONKA na pałąk to nowość na rynku w kategorii zabawek edukacyjnych,
a jednocześnie akcesoriów do wózków. Osłonka mocowana jest na pałąku
za pomocą praktycznego rzepa. Wykonana z miękkiego materiału, w intensywnych kolorach pobudza percepcję wzrokową malucha. Zabawne postacie,
wykonane z różnych faktur materiałów i wydające dźwięki umilą każdą podróż.
Zabawka umożliwia rozwój zdolności manualnych oraz zmysłów wzroku, słuchu i dotyku.

OSŁONKA MAŁPKA NA PAŁĄK
Stroller rotating toy monkey
AGES
UP

Arch cover

Arch COVER is a novelty on the market in the category of educational toys and
pram accessories. The cover is attached to the arch with a practical Velcro
fastening. Made of soft brightly coloured material, it stimulates the child’s visual
perception. Funny figures made of materials with various textures and emitting
sounds will make every journey a pleasant one. The toy enables the development of manual skills and the senses of sight, hearing and touch.

Index: 322043
Pakowanie/Packaging: 0/48

OSŁONKA OSIOŁEK NA PAŁĄK
Stroller rotating toy donkey
AGES
UP

OSŁONKA PIESEK NA PAŁĄK
Stroller rotating toy puppy
AGES
UP

Index: 322042
Pakowanie/Packaging: 0/48

Index: 322039
Pakowanie/Packaging: 0/48

OSŁONKA OWIECZKA NA PAŁĄK
Stroller rotating toy sheep

OSŁONKA KRÓWKA NA PAŁĄK
Stroller rotating toy cow

AGES
UP

Index: 322041
Pakowanie/Packaging: 0/48

AGES
UP

Index: 322040
Pakowanie/Packaging: 0/48

PRZYWIESZKI

Zabawki z tej kategorii PRZYWIESZKI, dla dzieci od urodzenia cechuje różnorodna tekstura materiałów, intensywne kolory, szeleszczące elementy,
pofałdowane powierzchnie, elementy służące do pociągania, elastyczne
kółka bądź miękkie gryzaczki, które zachęcą dziecko do zabawy pobudzając
jego zmysł dotyku, słuchu i wzroku. Taka kombinacja innowacji rozwojowych
stymuluje dziecko do rozwoju: percepcji, zmysłów, sprawności ruchowej,
motoryki. Wygodny uchwyt umieszczony w zabawce pozwoli na zabranie
jej wszędzie ze sobą i umieszczenie w dowolnie wybranym miejscu: wózek,
łóżeczko, nosidełko-fotelik samochodowy, jak również zamiennie do maty
edukacyjnej.

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PIESEK
Wiggle& sound puppy
AGES
UP

Hanging toys

Toys in the category of HANGING TOYS for children up to 3 months are
characterised by the varied texture of brightly coloured materials, crinkling
elements, creased surfaces, pull elements, flexible rings or soft teethers that
will encourage the child to play and stimulate their sense of touch, hearing
and sight. Such a combination of developmental innovations stimulates the
child’s growth in the areas of perception, senses, physical fitness and motor
skills. The toy is fitted with a convenient clip which enables you to take it
anywhere and put it in any place of your choice: pram, cot, carrier, child car
seat, and as a replacement to the activity mat.

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL KRÓWKA
Wiggle& sound cow
AGES
UP

Index: 321954
Pakowanie/Packaging: 0/64

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA
Wiggle& sound monkey
AGES
UP

Index: 321957
Pakowanie/Packaging: 0/64

Index: 321956
Pakowanie/Packaging: 0/64

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OSIOŁEK
Wiggle& sound donkey

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OWIECZKA
Wiggle& sound sheep

AGES
UP

Index: 321955
Pakowanie/Packaging: 0/64

AGES
UP

Index: 321958
Pakowanie/Packaging: 0/64

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL TERRY
Activity friend terry
AGES
UP

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PATOU
Activity friend patou
AGES
UP

Index: 297674
Pakowanie/Packaging: 0/48

Index: 297672
Pakowanie/Packaging: 0/48

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL ELODIE
Activity friend elodie

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL SŁONIK
Activity friend elephant

AGES
UP

AGES
UP

Index: 297671
Pakowanie/Packaging: 0/48

Index: 268859
Pakowanie/Packaging: 0/48

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MYSZKA
Activity friend mouse

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA
Activity friend monkey

AGES
UP

AGES
UP

Index: 268861
Pakowanie/Packaging: 0/48
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Index: 254210
Pakowanie/Packaging: 0/48

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL HIPCIO
Activity friend hippo
AGES
UP

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OSIOŁEK Z KULĄ
Wiggle&ball donkey
AGES
UP

Index: 254212
Pakowanie/Packaging: 0/48

Index: 321966
Pakowanie/Packaging: 0/24

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL PIESEK Z KULĄ
Wiggle&ball puppy

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL OWIECZKA Z KULĄ
Wiggle&ball sheep

AGES
UP

AGES
UP

Index: 321964
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 321965
Pakowanie/Packaging: 0/24

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL KRÓWKA Z KULĄ
Wiggle&ball cow

WIBRUJĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA Z KULĄ
Wiggle&ball monkey

AGES
UP

Index: 321967
Pakowanie/Packaging: 0/24

AGES
UP

Index: 321968
Pakowanie/Packaging: 0/24
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CHICHOCZĄCY PRZYJACIEL PIESEK
Wiggle&giggle puppy
AGES
UP

Index: 321959
Pakowanie/Packaging: 0/24

CHICHOCZĄCY PRZYJACIEL KRÓWKA
Wiggle&giggle cow
AGES
UP

Przywieszka z klipsem, odgłos śmiechu
dziecka. Hanging toys with functional clips,
sound of laughing kid.

CHICHOCZĄCY PRZYJACIEL OSIOŁEK
WIGGLE&GIGGLE DONKEY
AGES
UP

Index: 321960
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 321963
Pakowanie/Packaging: 0/24

CHICHOCZĄCY PRZYJACIEL MAŁPKA
Wiggle&giggle monkey

CHICHOCZĄCY PRZYJACIEL OWIECZKA
Wiggle&giggle sheep

AGES
UP

AGES
UP

Index: 321961
Pakowanie/Packaging: 0/24
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Index: 321962
Pakowanie/Packaging: 0/24

PISZCZKI

Pluszowa grzechotka-piszczek przeznaczona dla dzieci już od 3 m-ca życia.
Dzięki niewielkiemu rozmiarowi i ergonomicznemu kształtowi i niskiej wadze,
doskonała do trzymania w małych rączkach nawet przez najmłodsze dzieci
Miękka, w intensywnych kolorach wydaje zabawne dźwięki po jej ściśnięciu.
Pozwala na rozwój koordynacji ruchowej i manualnej oraz rozwija zmysły
wzroku i dźwięku.

PISZCZEK PIESEK
Squeaker puppy
AGES
UP

Squeaky toys

Plush squeaky rattle designed for children from the age of 3 months. Thanks
to its small size, ergonomic shape and low weight, it can be held in the small
hands of even the youngest children. The soft brightly coloured toy emits
funny noises, when squeezed. It helps with the development of movement
and manual coordination, and stimulates the senses of sight and hearing.

Index: 321969
Pakowanie/Packaging: 0/96

PISZCZEK OSIOŁEK
Squeaker donkey
AGES
UP

PISZCZEK KRÓWKA
Squeaker cow
AGES
UP

Index: 321970
Pakowanie/Packaging: 0/96

Index: 321971
Pakowanie/Packaging: 0/96

PISZCZEK MAŁPKA
Squeaker monkey

PISZCZEK OWIECZKA
Squeaker Sheep

AGES
UP

Index: 321972
Pakowanie/Packaging: 0/96

AGES
UP

Index: 321973
Pakowanie/Packaging: 0/96
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GRZECHOTKI
Zabawki przeznaczone dla niemowląt od 3 miesiąca życia. W żywych kolorach,
z wysokiej jakości plastiku, zachęcają malucha do zabawy, a jednocześnie
stymulują rozwój jego zmysłów wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych.
Zabawka wykonana z najwyższej jakości materiałów, zgodnie z europejską
normą EN 71, nie zawierających ftalanów.

GRZECHOTKA MUZYCZNA SŁOŃ
Musical rattle elephant
AGES
UP

Rattles

Musical mobiles, with a wind-up musical box playing subtle melodies, are
educational toys that are suitable right from the child’s birth. Colourful figures
with intensive and varied colours move to the rhythm of the gentle sounds
of classical melodies, which attracts the child’s attention and develops their
ability to follow objectsZ with their eyes and perceive things. Gentle music and
unvarying movement of toys help to create a friendly, peaceful atmosphere that
is conducive to soothing the child. The mobile is fitted with a manual wind-up
musical box, so there is no need to use batteries. Mobiles, easy to install, fixed
with a clip.

Index: 334782
Pakowanie/Packaging: 24/72

GRZECHOTKA MUZYCZNA ŻABA
Musical rattle frog
AGES
UP

GRZECHOTKA MUZYCZNA KRÓWKA
Musical rattle cow
AGES
UP

Index: 334785
Pakowanie/Packaging: 24/72

GRZECHOTKA MUZYCZNA LEW
Musical rattle lion
AGES
UP

Index: 334783
Pakowanie/Packaging: 24/72

12

Index: 334784
Pakowanie/Packaging: 24/72

GRZECHOTKA PIESEK
Ring rattle puppy
AGES
UP

Index: 322018
Pakowanie/Packaging: 0/96

GRZECHOTKA OSIOŁEK
Ring rattle donkey
AGES
UP

GRZECHOTKA KRÓWKA
Ring rattle cow
AGES
UP

Index: 322027
Pakowanie/Packaging: 0/96

Index: 322025
Pakowanie/Packaging: 0/96

GRZECHOTKA MAŁPKA
Ring rattle monkey

GRZECHOTKA OWIECZKA
Ring rattle sheep

AGES
UP

Index: 322028
Pakowanie/Packaging: 0/96

AGES
UP

Index: 322026
Pakowanie/Packaging: 0/96
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GRZECHOTKA GRYZAK PIESEK
Teether&spinning rattle puppy
AGES
UP

GRZECHOTKA GRYZAK OSIOŁEK
Teether&spinning rattle donkey
AGES
UP

Index: 322029
Pakowanie/Packaging: 0/96

Index: 322032
Pakowanie/Packaging: 0/96

GRZECHOTKA GRYZAK KRÓWKA
Teether&spinning rattle cow

GRZECHOTKA GRYZAK MAŁPKA
Teether&spinning rattle monkey

AGES
UP

AGES
UP

Index: 322030
Pakowanie/Packaging: 0/96

GRZECHOTKA GRYZAK OWIECZKA
Teether&spinning rattle sheep
AGES
UP

Index: 322031
Pakowanie/Packaging: 0/96
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Index: 322033
Pakowanie/Packaging: 0/96

ZWARIOWANA GRZECHOTKA/GRYZAK
Whirling teething
AGES
UP

ŚWIECĄCE KLUCZYKI
Key ring with light
AGES
UP

Index: 291502
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 316700
Pakowanie/Packaging: 24/96

GRZECHOTKA/GRYZAK KULE
Rattle/teething balls

GRZECHOTKA/GRYZAK FIGURY
Rattle/teething figures

AGES
UP

AGES
UP

Index: 283148
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 299363
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKA/GRYZAK KWIATEK 2
Rattle/teething flower2

GRZECHOTKA/GRYZAK KRAB
Rattle/teething crab

AGES
UP

Index: 283174
Pakowanie/Packaging: 12/96

AGES
UP

Index: 283154
Pakowanie/Packaging: 12/96
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GRZECHOTKA/GRYZAK KULKI 2
Rattle/teething balls2

GRZECHOTKA/GRYZAK ZNACZKI
Rattle/teething stamps
AGES
UP

AGES
UP

Index: 283151
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 283152
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKA/GRYZAK MAŁPKA
Rattle/teething monkey

GRZECHOTKA/GRYZAK KLUCZYKI
Rattle/teething keys

AGES
UP

AGES
UP

Index: 283130
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 283137
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKA/GRYZAK ZWIERZĄTKA
Rattle/teething animals

GRZECHOTKA/GRYZAK ŻYRAFA 2
Rattle/teething giraffe2

AGES
UP

AGES
UP

Index: 283142
Pakowanie/Packaging: 12/96
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Index: 283144
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKA/GRYZAK TRĄBKA
Rattle/teething trampet
AGES
UP

GRZECHOTKA/GRYZAK MISIU
Rattle/teething teddy bear
AGES
UP

Index: 283145
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 283136
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKA/GRYZAK KWIATEK
Rattle/Teething Flower

GRZECHOTKA/GRYZAK TELEFON
Rattle/teething phone

AGES
UP

AGES
UP

Index: 283122
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 299361
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRZECHOTKI ŻYRAFY
Rattles giraffes

MUZYCZNY MŁOTEK
Musical hammer

AGES
UP

Index: 316712
Pakowanie/Packaging: 12/96

AGES
UP

Index: 299362
Pakowanie/Packaging: 12/96
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GRYZAKI

zabawki przeznaczone dla niemowląt od 3 miesiąca życia. W żywych kolorach,
z wysokiej jakości plastiku, zachęcają malucha do zabawy, a jednocześnie stymulują rozwój jego zmysłów wzroku, słuchu oraz zdolności motorycznych. Gryzaki przynoszą ulgę w uciążliwym dla dziecka okresie „ząbkowania”. Zabawka
wykonana z najwyższej jakości materiałów, zgodnie z europejska normą EN
71, nie zawierających ftalanów.

Teethers

Teethers are designed for infants from the age of 3 months. Delightfully colourful, with varied texture of materials and diverse forms. They include interactive
elements that encourage the baby to play and stimulate the development of
their senses of sight, hearing and motor skills. The teether brings relief to the
itchy gums of a teething baby. Toys made of top quality materials, meeting
the European standards of EN 71, with no phthalates, guarantee safe play
for the child.

GRYZAK TRUSKAWKA
Teether strawberry
AGES
UP

GRYZAK JAGODA
Teether berry
AGES
UP

Index: 334929
Pakowanie/Packaging: 12/96

Index: 334931
Pakowanie/Packaging: 12/96

GRYZAK CYTRUS
Teether citrus

GRYZAK ROBACZEK
Teething worm

AGES
UP

AGES
UP

Index: 334934
Pakowanie/Packaging: 12/96
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Index: 316699
Pakowanie/Packaging: 24/96

KOCYK - GRYZAK

Kocyk – gryzak jest idealną zabawką, która towarzyszy maluchowi zarówno
podczas zabawy jak i snu. Przytulanka wykonana jest z delikatnego materiału, dzięki czemu jest miła w dotyku. Posiada praktyczny gryzak, który ukoi
ból dziąseł podczas ząbkowania. Intensywne kolory doskonale stymulują
zmysł wzroku.

GRYZAK KOCYK PIESEK
Teether blankie puppy
AGES
UP

Teether blankies

The perfect soothing companion for baby. A detachable BPA-free teether is
included to the blankie. Soothing babies and prevent lost pacifiers has never
been so easy. Multiple ways to play and teeth. The perfect baby shower gift:
original, stylish and super practical.

Index: 322034
Pakowanie/Packaging: 0/64

GRYZAK KOCYK OSIOŁEK
Teether blankie donkey
AGES
UP

GRYZAK KOCYK MAŁPKA
Teether blankie monkey
AGES
UP

Index: 322037
Pakowanie/Packaging: 0/64

Index: 322038
Pakowanie/Packaging: 0/64

GRYZAK KOCYK OWIECZKA
Teether blankie sheep

GRYZAK KOCYK KRÓWKA
Teether blankie cow

AGES
UP

Index: 322036
Pakowanie/Packaging: 0/64

AGES
UP

Index: 322035
Pakowanie/Packaging: 0/64
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KLOCKI / PIRAMIDKI

Piramidki i klocki to zabawki edukacyjne już od 6 lub 12 m-ca życia. Miękkie, w żywych kolorach wzbudzają zainteresowanie dziecka i zachęcają do
pierwszej nauki poprzez zabawę. Zarówno klocki jak i krążki piramidki są
miękkie, duże, łatwe do chwytania, potrząsania i układania co wpływa na
rozwój zdolności manualnych i ruchowych dziecka. Łatwość budowania
umożliwia dziecku rozwój pewności siebie i wiary we własne możliwości,
a jednocześnie uczy zasad ciągu przyczynowo-skutkowego. Żywe kolory
zabawek, oraz faktura materiałów stymulują zmysły dziecka: wzrok, słuch
oraz dotyk.

MIĘKKIE KLOCUSZKI 6szt (9cm)
Letters soft cubes 9cm (6pcs)
AGES
UP

Blocks / pyramids

Pyramids and blocks are educational toys designed for children aged 6 to 12
months. Soft brightly coloured toys raise the child’s interest and encourage
them to learn through play. Both the blocks and rings of the pyramid are soft,
large, easy to grasp, shake and stack, which influences the development of
manual and motor skills of the child. Ease of building develops the child’s
self-confidence and faith in their own abilities and, at the same time, teaches
them the cause-and-effect principles. Bright colours and the texture of the
materials used in the toy stimulate the child’s senses of sight, hearing and
touch.

KLOCKI PIANKOWE 29EL.
Foam blocks 29pcs
AGES
UP

Index: 322047
Pakowanie/Packaging: 0/12

KLOCKI PIANKOWE 46EL.
Foam blocks 46pcs
AGES
UP

Index: 301693
Pakowanie/Packaging: 0/144

Index: 301694
Pakowanie/Packaging: 0/72

PIRAMIDKA
Piramide

GUMOWA KULA
Fittness rubber ball

AGES
UP

Index: 256035
Pakowanie/Packaging: 6/24
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Index: 334936
Pakowanie/Packaging: 0/72

AUTKA

Kolorowe, wykonane z wysokiej jakości plastiku autka o sportowej stylistyce
to doskonały pierwszy pojazd dla malucha od ok. 12 m-ca i 18 m-ca życia.
Autka można gryźć, grzechotać i toczyć po podłodze równocześnie odgrywając jedną z wielu ról, np. operatora koparki, kierowcy rajdowego czy strażaka, itd. Autka odpowiednie dla malucha od 18 m-ca dodatkowo posiadają
kolorowe przyciski, migoczące podczas wygrywania aż 40-stu melodyjek.
Kolorowe samochody gwarantują nie tylko aktywną, ekscytującą zabawę,
ale jednocześnie stymulują sprawność i rozwijają umiejętność postrzegania
związków przyczynowo-skutkowych przez dziecko.

BOHATER ULICY - STRAŻ POŻARNA
Street hero-fire truck
AGES
UP

Cars

Colourful sports cars made of high quality plastic material are excellent first
vehicles for children aged 12 to 18 months. The cars can be chewed on,
rattled and pushed on the floor. The child can play one of many roles, such
as excavator operator, racing driver, fireman, etc. Cars are suitable for children from the age of 18 months, have additional colourful buttons that flash
when playing up to 40 melodies. Colourful cars not only guarantee active and
exciting play, but also stimulate the child’s fitness and develop their ability to
notice cause-and-effect relations.

BOHATER ULICY - POLICJA
Street hero-police
AGES
UP

Index: 338984
Pakowanie/Packaging: 0/24

BOHATER ULICY - POGOTOWIE
Street hero-ambulance
AGES
UP

Index: 338986
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 338985
Pakowanie/Packaging: 0/24

BOHATER ULICY - ŚMIECIARKA
Street hero-garbage

AUTKO WYWROTKA
Tipper truck

AGES
UP

Index: 338987
Pakowanie/Packaging: 0/24

AGES
UP

Index: 300245
Pakowanie/Packaging: 0/24
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AUTKO ŚCIGACZ
Racer

Autko dla malucha w stylistyce sportowej lub z rodzaju
pojazdów akcyjnych - ambulans, policja, straż pożarna
Potrafią samodzielnie pokonać do kilku metrów.

AGES
UP

AUTKO STRAŻ POŻARNA
Fire truck
AGES
UP

Index: 300232
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 300244
Pakowanie/Packaging: 0/12

AUTKO TERENÓWKA
Jeep

AUTKO CIĘŻARÓWKA
Truck

AGES
UP

AGES
UP

Index: 300246
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 300231
Pakowanie/Packaging: 0/12

AUTKO SPORTOWE
Sports car

AUTKO MINI JEEP
Mini jeep

AGES
UP

AGES
UP

Index: 300234
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 300237
Pakowanie/Packaging: 0/12

Variety styles of cars including ambulance, police car,
fire engine, etc. All of models can manage some meters
by themselves.

ZABAWKI MUZYCZNE
Seria muzycznych zabawek dla dzieci od 6 m-ca to zabawki edukacyjne wykonane z wysokiej jakości plastiku, w intensywnych, bajecznych kolorach z wieloma interaktywnymi funkcjami. Kolorowe, migoczące przyciski, wygrywają
różne melodie i dźwięki - około 15, w tym utwory muzyki klasycznej, instrumentów, odgłosy zwierzątek zapewniając długą zabawę oraz stymulując rozwój
funkcji poznawczych dziecka, rozwój zmysłu słuchu, wzroku, dotyku i zdolności manualnych. A przy tym kształtują poczucie rytmu i muzykalności malca.

KLUCZYKI SAMOCHODOWE
Car alarm keys
AGES
UP

Musical toys

The series of musical toys for children from the age of 6 months includes educational toys made of high quality plastic material in delightful bright colours
with many interactive functions. Colourful, flashing buttons play various melodies and sounds, about 15, including pieces of classical music, instruments,
animal sounds, ensuring long-lasting entertainment and stimulating the development of the child’s cognitive functions, senses of hearing, sight and touch,
and manual skills. At the same time, they form the child’s sense of rhythm and
musicality.
Index: 321039
Pakowanie/Packaging: 0/24

MUZYCZNE KLUCZYKI
Musical keys
AGES
UP

MUZYCZNY PTASZEK
Musical bird
AGES
UP

Index: 316678
Pakowanie/Packaging: 72/144

Index: 316674
Pakowanie/Packaging: 30/60

MUZYCZNA GRZECHOTKA ZWIERZĘTA
Musical farm rattle

ZABAWNY ROBAK
Funny worm

AGES
UP

Index: 316675
Pakowanie/Packaging: 30/60

AGES
UP

Index: 316698
Pakowanie/Packaging: 36/72
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MUZYCZNA GĄSIENICA
Musical caterpillar

MUZYCZNY KOT
Musical cat

AGES
UP

AGES
UP

Index: 286257
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 286255
Pakowanie/Packaging: 0/24

MUZYCZNY ŚLIMAK
Musical snail

MUZYCZNY ŻÓŁW
Musical turtle

AGES
UP

AGES
UP

Index: 286253
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 286252
Pakowanie/Packaging: 0/24

MUZYCZNY LEW
Musical lion

MUZYCZNY PIES
Musical dog

AGES
UP

AGES
UP

Index: 297548
Pakowanie/Packaging: 0/24
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Index: 297547
Pakowanie/Packaging: 0/24

ZABAWKI MUZYCZNE INTERAKTYWNE
Interaktywne zabawki od 18 m-ca doskonale edukują malucha w zakresie
rozpoznawania różnorodnych dźwięków, melodii, ale także zapewniają naukę
głosek, wyrazów czy też cyferek. Przekładane karty w każdej z muzycznych
zabawek pozwalają na zmianę dźwięków- liter bądź głosek wygrywanych
na odpowiednich klawiszach, w zależności od rysunku na karcie. Dodatkowo przesuwanie suwaka pozwala na wybór opcji wygrywania liter, głosek,
wymowy, lub całych wyrazów. Migoczące przyciski dodatkowo uatrakcyjniają
zabawę. Zabawki te stymulują rozwój zmysłu słuchu, wzroku oraz rozwijają
zdolności manualne. Uczą literek, głosek oraz pełnych nazw przedmiotów,
zwierząt bądź roślin.

MUZYCZNA OŚMIORNICA
Musical octopus

15 melodyjek, 4 dzwięki zwierzątek i piosenek
15 tunes, 4 animal sounds and animal sing along

AGES
UP

Interactive musical toys

Interactive toys for children aged 18m+ greatly educate the child in terms of
the recognition of various sounds and melodies, and learning sounds, words
or numbers. By changing the replaceable cards in each musical toy, different
sounds and letters are played by relative keys, depending on the illustration
on the card. In addition, when moving the slide, you can choose the options
of playing letters, sounds, pronunciation or whole words. The twinkling buttons
further enhance the attractiveness of the play-time. These toys stimulate the
senses of hearing and sight, and develop the children’s manual skills. They
teach letters, sounds and the full names of objects, animals or plants.

ODKRYWCZY ŻÓŁW
Pop-up turtle
AGES
UP

40 melodyjek, migające światełko, otwórz okienko żeby
usłyszeć piosenkę
40 tunes, shimmering lights, flip up a pal to hear a song
with flashing lights

Index: 321036
Pakowanie/Packaging: 0/24

LAPTOP EDUKACYJNY PIESEK
Learning machine puppy
AGES
UP

Index: 321038
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 316681
Pakowanie/Packaging: 18/36

MUZYCZNE STANOWISKO
Musical station

PERKUSJA MALUCHA
Dynamic batting drum

AGES
UP

Index: 321040
Pakowanie/Packaging: 0/6

AGES
UP

28 dźwięków; 12 melodyjek; odgłosy instrumentów,
zwierzątek, migające światełka
28 tunes, 12 instrumental melody, noises of animals &;
shimmering lights

Index: 326887
Pakowanie/Packaging: 0/18
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MUZYCZNA LATARKA
Flashlight with music

MUZYCZNY BĘBĘNEK
Musical drumer
AGES
UP

AGES
UP

Index: 316676
Pakowanie/Packaging: 30/60

Index: 299366
Pakowanie/Packaging: 6/24

MUZYCZNY TELEFON SMARTFON
Musical smartfon

MUZYCZNY TABLET
Musical animal pad

AGES
UP

AGES
UP

Index: 300238
Pakowanie/Packaging: 0/24

Index: 300239
Pakowanie/Packaging: 0/24

MUZYCZNY POCIĄG
Musical Train

MUZYCZNA FARMA
Musical farm

AGES
UP

AGES
UP

Index: 300240
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 300242
Pakowanie/Packaging: 0/12

ZABAWKI EDUKACYJNE INTERAKTYWNE

Muzyczne, interaktywne zabawki od 18 m-ca doskonale edukują malucha
w zakresie rozpoznawania różnorodnych dźwięków, melodii, ale także zapewniają naukę głosek, wyrazów czy też cyferek. Przekładane karty w każdej
z muzycznych zabawek pozwalają na zmianę dźwięków- liter bądź głosek
wygrywanych na odpowiednich klawiszach, w zależności od rysunku na karcie. Dodatkowo przesuwanie suwaka pozwala na wybór opcji wygrywania
liter, głosek, wymowy, lub całych wyrazów. Migoczące przyciski dodatkowo
uatrakcyjniają zabawę. Zabawki te stymulują rozwój zmysłu słuchu, wzroku
oraz rozwijają zdolności manualne. Uczą literek, głosek oraz pełnych nazw
przedmiotów, zwierząt bądź roślin.

ZABAWKA EDUKACYJNA KOTEK
Education toy cat
AGES
UP

Learning interactive toys

Interactive musical toys for children aged 18m+ greatly educate the child in
terms of the recognition of various sounds and melodies, and learning sounds,
words or numbers. By changing the replaceable cards in each musical toy,
different sounds and letters are played by relative keys, depending on the illustration on the card. In addition, when moving the slide, you can choose the
options of playing letters, sounds, pronunciation or whole words. The twinkling
buttons further enhance the attractiveness of the play-time. These toys stimulate the senses of hearing and sight, and develop the children’s manual skills.
They teach letters, sounds and the full names of objects, animals or plants.

ZABAWKA EDUKACYJNA PIESEK
Education toy dog
AGES
UP

Index: 334779
Pakowanie/Packaging: 24/48

ZABAWKA EDUKACYJNA KSIĄŻECZKA
Education toy book
AGES
UP

Index: 334778
Pakowanie/Packaging: 24/48

Index: 334780
Pakowanie/Packaging:12/24

ZABAWKA EDUKACYJNA MOTYL
Education toy butterfly

ZABAWKA EDUKACYJNA MOTYL
Learning machine buterfly

AGES
UP

Index: 334781
Pakowanie/Packaging: 12/24

AGES
UP

Index: 316716
Pakowanie/Packaging: 18/36
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ZABAWKA EDUKACYJNA LOKOMOTYWA
Learning machine locomotive

ZABAWKA EDUKACYJNA AUTOBUS
Learning machine bus
AGES
UP

AGES
UP

Index: 316717
Pakowanie/Packaging: 24/48

Index: 316715
Pakowanie/Packaging: 0/1

ZABAWKA EDUKACYJNA JABŁKO
Learning machine apple

MAGNETYCZNY ROBAK
Magnetic insect

AGES
UP

AGES
UP

Index: 316713
Pakowanie/Packaging: 18/36

ZABAWNY PEŁZAK
Funny rock
AGES
UP

Index: 326889
Pakowanie/Packaging: 0/18
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Index: 334926
Pakowanie/Packaging: 2/36

Migający i grający pełzak doskonale motywuje malca
do nauki raczkowania.
Flashing, blinking and creeping FUNNY ROCK perfectly stimulates the child to learn crawling.

ODKRYWCZA PIŁKA
Funny variety ball
AGES
UP

Index: 326888
Pakowanie/Packaging: 0/48

INTERAKTYWNE MUZYCZNE SORTERY

Interaktywne Muzyczne Sortery są zabawką, umożliwiającą rozwój dziecka
powyżej 18 miesiąca poprzez zabawę. Sortery składają się z klocków o różnych kształtach - w tym cyferek i literek, które pomagają dziecku rozwijać
koordynację wzrokowo-ruchową i umiejętności motoryczne. Posiadają także
kilka melodii do wyboru, w tym imitujące odgłosy pojazdów, oraz migoczące
przyciski, które pobudzają percepcję wzrokową oraz zdolności słuchu.

MUZYCZNY DOMEK SORTER
Musical house sorter
AGES
UP

16 dźwięków, migające światełko, 3 kształty sortera,
naciśnij guzik aby usłyszeć dźwięk zwierzęcia.
16 tunes, shimmering lights 3 shape sorters, press the
animal button to hear animal sound

Interactive musical sorters

Interactive Musical Sorters facilitate the development of a child aged 18 months + through fun. The Sorters consist of blocks with various shapes, such as
numbers and letters, which help the child to develop their visual-kinesthetic
coordination and motor skills. They also feature several melodies to choose
from, including ones imitating vehicle sounds, and twinkling buttons which
stimulate visual perception and hearing skills.

Index: 321037
Pakowanie/Packaging: 0/12

POCIĄG SORTER
Sorter train
AGES
UP

SORTER ŚLIMAK
Sorter snail
AGES
UP

Index: 286259
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 286249
Pakowanie/Packaging: 0/12

SORTER ŁÓDKA
Sorter soat

WIRUJĄCA PIŁKA ZWIERZAKI
Spin ball

AGES
UP

Index: 300241
Pakowanie/Packaging: 0/12

AGES
UP

Index: 316680
Pakowanie/Packaging: 0/48
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STREFA RODZICA

Opieka nad małym dzieckiem jest nie lada wyzwaniem i wymaga niejednokrotnie doskonałej organizacji ze strony rodzica. Dlatego, wychodząc naprzeciw
mobilnym, aktywnym rodzicom BAM BAM oferuje POMOCNE AKCESORIA
PODRÓŻNE, takie jak:
•
TORBY PODRÓŻNE
•
ROLETY SAMOCHODOWE
OSŁONKI SAMOCHODOWE
•
ORGANIZERY SAMOCHODOWE
•
•
AKCESORIA DO KĄPANIA

Parent’s zone

Taking care of a baby is quite a challenge and often requires perfect organisation on the part of the parent. In order to meet the expectations of mobile
and active parents, BAM BAM offers HELPFUL TRAVEL ACCESSORIES,
such as:
HOLDALL BAGS
•
•
CAR SHADES
•
CAR ORGANISERS
BATHING ACCESSORIES
•

STREFA RODZICA - KOMPLEKSOWA OFERTA:
Parent’s zone - comprehensive range:

TORBY PODRÓŻNE

Torby podróżne, dostępne w kilku wzorach poprzez stonowaną, uniwersalną
kolorystykę doskonale komponują się z każdym wózkiem. Praktyczna torba
na akcesoria do pielęgnacji malucha, z licznymi przegródkami, przewijakiem
bez wątpienia zapewni sprawną logistykę i umożliwi zaplanowanie dłuższej
wyprawy.

Holdall bags

Holdall bags, available in several versions, ideally match all kinds of prams
thanks to their low-key, universal colour schemes. A practical bag for baby
care accessories, with many pockets and a changing mat, will definitely
guarantee efficient logistics and enable you to plan a longer trip.

TORBA Z PRZEWIJAKIEM MINNIE
Changing bag minnie
AGES
UP

TORBA Z PRZEWIJAKIEM KUBUŚ PUCHATEK
Changing bag winnie the pooh
AGES
UP

Index: 338210
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 338211
Pakowanie/Packaging: 0/12

PLECAK Z PRZEWIJAKIEM FISHER PRICE
Changing backpack fisher pricec
AGES
UP

Index: 338209
Pakowanie/Packaging: 0/12

TORBA Z PRZEWIJAKIEM FISHER PRICE CZARNA 2
Changing bag fisher price
AGES
UP

Index: 316857
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY

TORBA Z PRZEWIJAKIEM FISHER PRICE CZARNA
Changing bag fisher price

Organizer samochodowy na tył siedzenia pasuje do każdego typu samochodu. Doskonale się sprawdza w utrzymaniu porządku w aucie oraz optymalizacji przestrzeni.

AGES
UP

Car organiser

Car organiser for the back of your seat fits all types of car. It is ideal for
keeping your car in order and optimising the space.

Index: 281002
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY BAM BAM
Car back seat organiser bam bam
AGES
UP

Index: 262855
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY BAM BAM
Car Back Seat Organiser Bam Bam
AGES
UP

Index: 262856
Pakowanie/Packaging: 0/12
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ORGANIZER SAMOCHODOWY CARS
Car back seat organiser cars
AGES
UP

ORGANIZER SAMOCHODOWY KUBUŚ PUCHATEK
Car back seat organiser winnie the pooh
AGES
UP

Index: 316861
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 316858
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY BARBIE
Car back seat organiser barbie new

ORGANIZER SAMOCHODOWY PRINCESS
Car back seat organiser princess
AGES
UP

AGES
UP

Index: 316863
Pakowanie/Packaging: 0/12

Index: 316860
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY MINNIE
Car back seat organiser minnie

ORGANIZER SAMOCHODOWY TURTLES
Car back seat organiser turtles

AGES
UP

AGES
UP

Index: 316859
Pakowanie/Packaging: 0/12
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Index: 316862
Pakowanie/Packaging: 0/12

ORGANIZER SAMOCHODOWY FISHER PRICE CZARNY
Car back seat organiser fisher price black
AGES
UP

ROLETKI I OSŁONKI SAMOCHODOWE

Przeciwsłoneczne z kolorowymi postaciami stanowią doskonałą ochronę
przed promieniami słonecznymi oraz sprawiają, że podróż autem podczas
słonecznej aury jest dla dziecka komfortowa.

Car shades

Sun shades with colourful figures provide excellent protection from sun rays,
and mean that your baby is comfortable during a car ride in sunny weather.

Index: 316864
Pakowanie/Packaging: 0/1

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE FISHER PRICE - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs
AGES
UP

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE FISHER PRICE - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs
AGES
UP

Index: 280998
Pakowanie/Packaging: 12/24

Index: 280921
Pakowanie/Packaging: 12/24

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE HOT WHEELS - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE BARBIE - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs

AGES
UP

Index: 280920
Pakowanie/Packaging: 12/24

AGES
UP

Index: 280999
Pakowanie/Packaging: 12/24
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PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE KUBUŚ PUCHATEK - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs
AGES
UP

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE MINNIE - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs
AGES
UP

Index: 317013
Pakowanie/Packaging: 12/24

Index: 317011
Pakowanie/Packaging: 12/24

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE CARS - 2SZTh
Roller sun shades - 2pcs

PROMOCJA ROLETY SAMOCHODOWE PRINCESS - 2SZT
Roller sun shades - 2pcs

AGES
UP

AGES
UP

Index: 317012
Pakowanie/Packaging: 12/24

Index: 317014
Pakowanie/Packaging: 12/24

OSŁONKI SAMOCHODOWE PRINCESS
Retangular sun shade 2pcs

OSŁONKI SAMOCHODOWE MINNIE
Retangular sun shade 2pcs

AGES
UP

AGES
UP

Index: 317018
Pakowanie/Packaging: 0/1
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Index: 317015
Pakowanie/Packaging: 0/1

OSŁONKI SAMOCHODOWE KUBUŚ PUCHATEK
Retangular sun shade 2pcs

OSŁONKI SAMOCHODOWE CARS
Retangular sun shade 2pcs

Index: 317017
Pakowanie/Packaging: 0/1

Index: 317016
Pakowanie/Packaging: 0/1

AKCESORIA DO ŁÓŻECZKA LUB WÓZKA / PAŁĄK

DMUCHANA WANIENKA BAM BAM przeznaczona jest dla dzieci od 6
m-ca życia. Wanienka o ergonomicznym i innowacyjnym kształcie zapewnia
wygodne, praktyczne i bezpieczne kąpanie dziecka. Doskonale sprawdza
się w podróży.

WANIENKA
Bath inflatable
AGES
UP

Bathing accessories

BAM BAM INFLATED BATH is designed for children up to 6 months. The
bath, with an ergonomic and innovative shape, ensures the comfortable,
practical and safe bathing of your baby. It is ideal when travelling.

Index: 300567
Pakowanie/Packaging: 0/24

MATA EDUKACYJNA
Zabawka przeznaczona dla niemowląt od urodzenia 0m+. Zapewnia prawidłowy rozwój dziecka poprzez stymulacje zmysłów wzroku, słuchu, dotyku.
Wykonana z różnorodnych , wielobarwnych i miękkich materiałów, zapewnia
pełny komfort zabawy dziecku przez wiele godzin. Kolorowe, szeleszczące
przywieszki oraz odpinany pałąk dostarczają dziecku impulsów stymulując
jego rozwój tak zmysłów jak i zdolności motorycznych.

MATA EDUKACYJNA
Happy farm play mat
AGES
UP

Gym

Let baby have a great fun with the adorable character friends to detach and
perfect for on-the-go. With bold bright colors and cute dangling toys, baby will
be entertained whilst getting a work out as this gym will grow as baby grows.
The advantages of toy:- Detachable toys, crinkle fabrics for auditory & tactile
stimulation; detachable arm; mat folds up .with a carry handle for on-the-go fun

Index: 322046
Pakowanie/Packaging: 0/6
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PL: stymuluje rozwój zmysłu dotyku
EN: coordination skills
CZ: stimuluje rozvoj hmatu
SK: stimuluje rozvoj hmatu

PL: stymuluje rozwój słuchu
EN: audio stimulation
CZ: stimuluje rozvoj sluchu
SK: stimuluje rozvoj sluchu

PL: wydaje dźwięki
EN: musical toys
CZ: vydává zvuky
SK: vydává zvuky

PL: stymuluje zmysł wzroku
EN: visual stimulation
CZ: stimuluje rozvoj zraku
SK: stimuluje rozvoj zraku

www.dladzieci.euro-trade.pl
www.bam-bam.com.pl

EURO-TRADE SP. Z O.O. SP.K
ul. Łokietka 155, 31-263 Kraków,
tel. 012/ 61 44 150, fax 012/ 61 44 155
Wyłączny importer i dystrybutor
marki Bam Bam w Polsce
www.dladzieci.euro-trade.pl

Česká Republika
Euro-Trade office school & baby s.r.o.
Ul. Čs. Armády 360
735 51 Bohumín Pudlov
Tel. +420 596 011 457/388
www.nasebaby.cz

Slovenská Republika
Euro-Trade office,school&baby s.r.o.
Dolné Rudiny 8363/5
010 01 Žilina
tel./fax.: +421 417 231 26
www.dladzieci.euro-trade.sk

Powyższy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu Art.66 i nast. „Kodeksu Cywilnego” (Dz.U.69.16.93 z późn.zm.)
Produkty dostępne w punktach sprzedaży mogą różnić się pod względem wyglądu i rodzaju.
The appearance of the product can be slightly different from its picture.

