mali zakladi,
velike radosti
Dragi mamice in očki,
preglejte in izberite med široko
ponudbo otroške opreme za vaše
malčke.
Izdelki so na voljo do 30. 9. 2020v hipermarketih Mercator in v
spletni trgovini Mercator v okviru razpoložljivega asorrtimana in
zalog.

samostojno sedim,
samostojno jem
Zelo praktičen
stol za hranjenje s
tri-točkovnim varnostnim
pasom, nastavljivim naslonom
za noge, ki se lahko tudi odstrani,
ter mehko blazino, ki jo lahko
obrišete z vlažno krpo. Stol se
lahko uporablja kot visoki stol
za hranjenje ali nizki stol za
sedenje pri mizi.

POSEBNA
PONUDBA

34

Edinstven in eleganten
skandinavski dizajn.
Stol je izdelan iz masivnega
lesa, jedilni del pa je dodatno
zaščiten z odstranljivim plastičnim
pladnjem. Ima tri-točkovni varnostni
pas, nastavitev višine sedišča in
naslona za noge pa je enostavna s
pomočjo stranskih mehanizmov.
Prilega se višini jedilne mize.
Izdelek je testiran v skladu s
standardom EN 14988.

90

Otroški stol Lars FreeON

Posodica
zagotavlja odlično
toplotno izolacijo (do 5 ur
ohranja vsebino toplo in do
6 ur mrzlo) in je enostavna
za čiščenje in odporna proti
bakterijam, saj je izdelana
iz nerjavečega jekla.

POSEBNA
PONUDBA

1299

priročna
za pot

2 posodici
v kompletu

POSEBNA
PONUDBA

129 90
Leseni stol FreeON Gourmet

primeren za otroke od starosti
6 mesecev do največ 60 kg

Za
hranjenje
otroka in shranjevanje
hrane. Pokrov posodice
dobro tesni, zato ne pride
do polivanja, poleg tega pa
v pokrov lahko spravimo tudi
priloženo žlico vsebuje set
dveh posodic s pokrovom
in žličko, v privlačnih
živih barvah.

Termo posodica Nuvita
za shranjevanje

POSEBNA
PONUDBA

599

Posodica Tommee Tippee

več barv, primerno za otroke
od 6 meseca dalje, 2/1

Slinček je
iz mehkega in
elastičnega materiala,
zato je prilagodljiv glede
na obseg vratu. Lahko se
zvije za lažje shranjevanje,
jamičasta spodnja površina
slinčka pa omogoča, da se
ob vročih dneh otroku
ne lepi na kožo.

POSEBNA
PONUDBA

3 99
Zložljivi slinček Tommee Tippee

primeren za otroke od 4.meseca naprej

počivam,
raziskujem
in telovadim

Ležalnik Happy v
nežnih pastelnih barvah, z
vibracijskimi učinki in igračkami.
Ležalnik ima prilagodljiv hrbtni
naslon, tri-točkovni varnostni pas,
igralni lok z igračami in glasbeno
skrinjico. Glasbena skrinjica igra in
vibrira, ima tri nivoje glasnosti in
intenzivne vibracije. Za delovanje
glasbene skrinjice sta potrebni
dve 1.5 V “C” bateriji.

Igralna
podloga s
snemljivim igralnim
lokom in igračami,
plišasti levček na poteg
s tremi melodijami,
vel. : 76 x 76 x 4,6
cm

POSEBNA
PONUDBA

34

90

Ležalnik FreeOn Happy

sive, modre ali roza barve
primeren za otroke od 0 do 9 kg.

POSEBNA
PONUDBA

2990
Igralna podloga Pal Around Jungle

Postelja je
enostavno zložljiva,
priloženi sta podloga
in torba za lažje
prenašanje.
Primerna za spanje
ali kot stajica.

POSEBNA
PONUDBA

3990
Prenosna postelja za otroke FreeON Love

roza, modre, sive ali bež barve, velikost postelje: 120 x 60 cm

gibanje od malih nog
Kolo
oz. poganjalec
je namenjen otrokom
med drugim in petim letom
starosti in ima ergonomsko
in ultra lahko kovinsko ogrodje.
Po višini sta nastavljiva sedež
in krmilo. Kolesa v velikosti 10
col so gumirana. Maksimalna
obremenitev je 25 kg,
minimalna višina otroka
pa je 85 cm.

POSEBNA
PONUDBA

4690
Šolsko kolo Chicco
roza ali rdeče barve,
za otroke od 2 do 5 let

Pisoar
žabica s
kolescem, ki se
vrti, ko otrok lula nanj,
da bo odvajanje od plenic
malce lažje. Pritrdi se s
priseski, prilagajanje višine
je enostavno. Notranji del
se sname, kar omogoča
preprosto praznjenje
in čiščenje.

Voziček
je namenjen
otrokom od 6 mesecev
naprej. Hrbtni naslon vozička
je nastavljiv v tri položaje,
nastavljiv je tudi naslon za noge.
Ima podaljšano streho, za najmlajše
pa priloženo stojalo za stekleničke
ter veliko priročno nakupovalno
košaro. Mere zloženega so:
109 x 27 x 25 cm,
teža pa 7 kg.

POSEBNA
PONUDBA

7990
Voziček Sun Plus FreeON

modre ali črno-lila barve,
primeren za otroke od 6 mesec naprej

POSEBNA
PONUDBA

1390

TUDI V SUPERMARKETIH

Pisoar Freeon Happy Frog

zelene ali modre barve

za varno pot
nagrajujemo nakupe
Ob nakupu spodnjih izdelkov
avtosedeža Triton ali Linus ali
jezdeca Mars FreeON, kupec
BREZPLAČNO prejme :
TABLICO Z NAPISOM
OTROK V AVTU.

Avtosedež
ima pet-točkovni
varnostni pas za večjo
varnost in udobje, v štiri
položaje nastavljiv naslon za
glavo, ramenski pasovi pa so
nastavljivi v dve višini za popolno
prilagoditev sedeža otrokovi
velikosti. Avtosedež se lahko
enostavno spremeni v jezdeca.
Testiran je po standardu
ECE R44/04.

Tablica je namesti s priseskom, darilo pa ob
predložitvi računa prejmete v hipermarketih
na oddelku informacij.

POSEBNA
PONUDBA

59 90
Otroški avtosedež
Triton FreeON

POSEBNA
PONUDBA

črne ali sive barve,
primeren za otroke od 9 do
36 kg oz. za skupine I,II in III

1199

TUDI V SUPERMARKETIH

Avtosedež ima pettočkovni varnostni pas,
dvostransko bočno zaščito za
izjemno varnost, pritrdi se z Isofix
sistemom. Naslon za glavo je nastavljiv
kar v 11 položajev, celoten avtosedež pa
je nastavljiv v 3 različne naklone za večje
udobje in glede na otrokovo velikost. Sedež
se lahko zavrti za 360 °, torej se lahko
namesti v nasprotni smeri vožnje za
najmlajše (skupina 0+ in I) in v smeri
vožnje za starejše (skupina II in III).
Testiran po standardu
ECE R44/04.

POSEBNA
PONUDBA

22990
Otroški avtosedež Linus FreeON
sive ali rdeče-sive barve,
primeren za otroke od rojstva do 36 kg
oz. za skupine 0+, I, II, III

Jezdec FreeON Mars

modre, rdeče ali sive barve,
namenjen otrokom od 3 let in do 150 cm višine,
namestimo ga v smeri vožnje, prevleka je snemljiva
in pralna. testiran po standardu ECE R44/04.

koristni mali
pomočniki za velike
podvige
V beli in sivi barvi z motivi zvezdic.

POSEBNA
PONUDBA

5 90

-34%

TUDI V SUPERMARKETIH

Otroški nastavek
za WC

14 99

Keeper Stars, bel ali siv

22,99

Za lažjo uporabo straniščne školjke,
malčkom omogoča lažje sedenje,
enostavno se namesti ali odstrani.

Kaseta Nursery
Essentials

3/1

7 90

TUDI V SUPERMARKETIH

Kahlica z naslonom

Keeper Stars, bela ali siva
Kahlica ima povečan osrednji del, ki preprečuje
uhajanje vsebine mimo, visok naslon pa otroku
zagotavlja udobno prileganje, izredno stabilna,
gladka površina pa vam bo olajšala čiščenje.

8 90
Bočna stopnica

Keeper Stars, bela ali siva
Bočna stopnica bo olajšala otroku
dostop do težje dostopnih mest, npr.
v kopalnici ob umivanju zob. Za večjo
varnost otroka, bodo poskrbele proti
drsne podloge, ki so na zgornji in spodnji
strani stopnice.

POSEBNA
PONUDBA
• sestava: 100 % bombaž
• dim.: 80 x 80 cm
• pakiranje vsebuje 10 tetra pleničk
• gramatura: 100 g/m2

4 99
Slinček v torbici Bubaba

Safari

10/1

14

90

TUDI V SUPERMARKETIH

• iz kvalitetnega frotirja
• dim.: 110 x 75 cm
• sestava: 10 % bombaž, 10 % poliester

Tetra Plenice Bubaba

bele, 10/1

7 90

17 90

Tetra plenice Bubaba

Brisača s kapuco Bubaba

TUDI V SUPERMARKETIH

modre ali roza barve, 3/1

Sestava:
• prevleka: 100 % bombaž
• polnilo: mikro kroglice iz polistirena

z ušesi, zajček ali medo

• dim.: 42 x 52 x 32 cm
• primeren od 9 mesecev - 5 let
• prevleka je snemljiva

39 90
Gnezdece za novorojenčka
Bubaba

dim.: 72 x 42 x 15 cm

28 90
Fotelj Bubaba

dve barvi: safari siva ali roza

Suha noč je mirna noč. Izberite Pampers, ki nudi do 12 ur suhosti za miren spanec in nemoteno
igro vašega dojenčka, ne glede na to, ali leži ali že veselo kobaca. Pleničke Pampers so najbolj
prodajane pleničke v Sloveniji.
Aktivnost nagrajevanja poteka v hipermarketih Mercator od 26.8. do 30.9.2020 oz. do razdelitve vseh daril. Darilo prevzamete na info pultu ali na blagajni TIK TAK
ob predložitvi računa, kopijo računa iz drugih prodajaln Mercator pa pošljite na info@april8.si in darilo boste prejeli po pošti. Število daril je omejeno.

Za najpomembnejše v življenju.

Ob nakupu vsaj treh kosov sadnih blazinic Hipp, 100 g ali ploščic Hipp, 23 g
kupec s predloženim računom na Info pultu prejme DARILO - IGRO SPOMIN.
Nagrajevanje nakupov traja do 30. 9. v hipermarketih Mercator oz. do podelitve vseh daril. Število daril je omejeno.

