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Produkty z dzianiny trykotowej
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system dwóch śpiworków,
odpowiednich na każdą porę roku
śpiworek zmniejsza niebezpieczeństwo przegrzewania
się dziecka podczas snu
• chroni mały tułów niemowlaka
• kształt gruszki daje dziecku możliwość swobodnego
poruszania nóżkami podczas snu lub zabawy
• gwarantuje bezpieczny sen i bezpieczną pozycję leżenia
• „rośnie z dzieckiem" dzięki systemowi guzików umieszczonych
w okolicy szyi dziecka, możemy zwiększyć rozmiar ramion,
a co się z tym wiąże, wielkość całego śpiwora
• duży przedział rozmiarów od 50 do 92 cm, w związku
z tym możliwość korzystania ze śpiwora już od pierwszych
dni od narodzin
linicznie!
• śpiworek wewnętrzny z długimi rękawkami i bardzo
testowany k
praktycznymi troczkami
• śpiworek wewnętrzny świetnie sprawdza się w okresie letnim
• śpiworek zewnętrzny lekko ocieplony watą z mięciutkiej
dzianiny trykotowej
• śpiworki zapinane dookoła nóżek dziecka na zamek
błyskawiczny nie stwarzają niebezpieczeństwa skaleczenia delikatnej skóry dziecka w okolicy szyi
• możliwość prania w temp. do 60°C. Ograniczona możliwość suszenia w suszarkach bębnowych
®
• śpiworek Baby-Mäxchen jest chroniony prawem, zastrzeżony wzorem przemysłowym wpisanym do rejestru pod nr 7157
®
• śpiworek Baby Mäxchen jest produktem nagrodzonym medalem MTP na imprezie targowej „Świat Dziecka"
•

•

•

śpiworek dzięki systemowi
guzików umieszczonych
w okolicy szyi dziecka
może być wykorzystywany
w dwóch różnych rozmiarach

śpiworki: wewnętrzny i zewnętrzny
zostały wyposażone w otwory,
którymi można podłączyć, w razie
potrzeby, aparaturę medyczną

60°
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Desenie dla śpiworków w rozmiarach 50/56-80/86

236/1

934/9

833/1

964/2

951/9
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924/9

60°

337/6

865/9

922/0

Śpiworki letnie i zimowe

Artykuł

Rozmiar cm
®

Śpiworek „Kugel Mäxchen ” Light
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny
Śpiworek „Kugel Mäxchen® ” Thermo
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny,
ocieplony watą poliestrową
Śpiworek „Kugel Mäxchen® ” Thermo z rękawkiem
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny,
ocieplony watą poliestrową. Rękawki nie są ocieplone

70
90
110
70
90
110
130
70
90
110

60°

Nr artykułu
42415/deseń
42425/deseń
42445/deseń
42410/deseń
42420/deseń
42440/deseń
42470/deseń
42510/deseń
42520/deseń
42540/deseń
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Materace
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Alvi® - oferta materacy dziecięcych
Właściwości naszych materacy wyjaśniają poniższe piktogramy.
Podstawa zdrowego snu. Wkłady naszych materacy i ich funkcje.
Przy produkcji naszych materacy największy nacisk kładziemy na wentylację wewnątrz wypełnienia dla
optymalnego odprowadzania CO2. Poniżej przedstawiamy poszczególne funkcje i właściwości naszych wkładów.

DUO
Duo oznacza, że dany materac posiada stronę dla
niemowlaka oraz twardszą dla dziecka starszego.

Pionowe kanaliki skutecznie odprowadzają CO2
z powierzchni wkładu.

Poziome i pionowe kanaliki wentylacyjne
to optymalne zapewnienie cyrkulacji powietrza
wewnątrz wkładu.

Materace są wyposażone w usztywniane boki,
co stabilizuje materac i zapobiega zsunięciu się
dziecka między szczebelki łóżeczka.

W usztywnianych bokach wycięte są dodatkowe
kanaliki poziome dla optymalnego przepływu
powietrza.

Struktura jeża zapewnia optymalną pozycję
podparcia niemowlaka, wspomaga również
przepływ poziomy powietrza.

Wkład wykonany z pianki o najwyższym stopniu
elastyczności punktowej.

Specjalna tkanina o strukturze plastra miodu 3D
wspomaga cyrkulację powietrza oraz reguluje
temperaturę.

Sprężyny kieszeniowe dzięki swej konstrukcji
zapewniają najlepszą przepuszczalność powietrza

Powłoka Vlies, która przepuszcza powietrze,
jednocześnie chroni przed wilgocią. Pomaga
w utrzymaniu czystości wkładu.

Wiskoelastyczna pianka adaptująca się
do kształtu ciała dziecka.

Wiskoelastyczna pianka o właściwościach
termoregulacyjnych.
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ALVI® - pokrowce techniczne

Pokrowce ALVI z dzianin
technicznych są bardzo
ważną częścią materacy.
Przy produkcji pokrowców
kierujemy się najlepszym
z możliwych przepływem
powietrza, funkcjami
antyalergicznymi, przy
zachowaniu największego
komfortu podczas kontaku
ze skórą.
Poniższe grafiki określają
składy dzianin technicznych
ALVI.

Air Clean
Pokrowiec Air + Clean z optymalnym systemem przewietrzania i regulacji poziomu wilgoci.
W swojej strukturze tkanina Air + Clean posiada drobne kanaliki. Dzięki nim wilgoć zostaje
przyjęta przez górną część pokrowca, a następnie rozprowadzona na dużej powierzchni
tkaniny. Dzięki temu może ona zostać szybko odparowana i przewietrzona, a pokrowiec
ponownie jest suchy.

R

+

=

Celliant®
Celliant® to specjalna tkanina z 13 odmiennymi minerałami
aktywnymi optycznie. Pobrana energia cieplna z ciała dziecka
zostaje oddana w formie promieni podczerwonych, dzięki czemu
podnosi poziom tlenu w tkankach skóry do 18%. przez to podnosi
się komfort snu oraz wydłuża faza głębokiego snu. Zjawisko to
zostało podparte badaniami naukowymi.
• Celliant® reaguje także w kontakcie pośrednim (prześcieradło)
• Minerały Celliant® osadzone w tkaninie nie spierają się
• Celliant® działa tak samo przez cały okres użytkowania
Celliant® w połączeniu z Air Clean tworzy niesamowicie
funkcjonalny pokrowiec, dla odpowiedniego przepływu
powietrza oraz nowego wymiaru komfortu snu.

& Dry
Medicott w sposób naturalny odcina łańcuch pokarmowy roztoczy, grzybów i innych
alergenów. Tkaniny wzbogacone o Medicott zalecane są dla alergików jako jedyne skuteczne
źródło walki z alergenami. W połączeniu z tkaniną Air Clean (Dry) zapewnia dodatkową
ochronę przed wilgocią.

+

=
& Dry

Tencel & Dry to nowoczesna tkanina składająca się w 100% z biologicznych surowców.
Posiada specjalne właściwości: delikatna jak jedwab, mocna jak poliester, chłodna jak len.
Połączona z systemem kanalików Dry, tworzą doskonały materiał redukujący ryzyko
zawilgocenia, powstawania pleśni, rozwoju alergenów.

+
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Schlummerland Air

DUO

Zalety
• gąbka 4w1 dla lepszego dopasowania
• usztywniane i wentylowane brzegi
• elastyczność dzięki wyjątkowymeliptycznym wycięciom
• optymalna regulacja temperatury, dzięki zastosowaniu
pionowych i poziomych kanałów wentylacyjnych
Artykuł

Rozmiar cm

Nr artykułu

Schlummerland Air

60x120x10
70x140x10

16002
16003

Klima Kim

DUO

60°

60°

• materac wykonany z dwóch warstw pianki o wysokim stopniu elastyczności punktowej
• redukcja CO2 przy powierzchni materaca dzięki pionowym kanalikom wentylacyjnym
• doskonały system przewietrzania materaca
• strona niemowlęca wykonana z pianki
o mniejszej twardości. Pokrowiec z tej strony z przepikowanej frotty
• strona materaca przeznaczona dla starszego
dziecka wykonana z pianki o większej twardości
Artykuł

Rozmiar cm

Klima Kim

100 x 50

Air-Sleep

Nr artykułu
14001

R

Wkład materaca
Strona dla niemowlaka
• dzięki dużym kanalikom zapewnia maksymalny przepływ powietrza oraz optymalny komfort snu dziecka
• dystans 3D umożliwia poziomą cyrkulację wewnątrz wkładu
• optymalna regulacja temperatury przez poziome i pionowe kanaliki wentylacyjne
Strona dla dziecka starszego
• stabilna pianka Kaltschaum (średnio-twarda)
• boki materacyka usztywnione, co zapobiega wsunięciu się
dziecka między szczebelki łóżeczka
Pokrowiec
• Celliant® - najnowsza tkanina stosowana w przemyśle odzieżowym
• włókna Celliant® tworzone są przy użyciu zbioru czułych optycznie naturalnych
minerałów, którymi wzbogacono tkaniny poliestrowe. W badaniach klinicznych
potwierdzono, że produkty zawierające Celliant® zwiększają poziom tlenu w organizmie
• Celliant® sprawia, że uwolniona energia zostaje absorbowana i oddawana w formie promieni podczerwonych na ciało
• tkanina użyta do produkcji pokrowca składa się z kilku warstw, dzięki czemu nie przepuszcza wilgoci, a za razem
umożliwia przepływ powietrza
• pokrowiec dzieli się na dwie części zamkiem błyskawicznym, co umożliwia użytkowanie materaca podczas prania jednej
strony pokrowca
Artykuł
Rozmiar cm Nr artykułu
*
DUO

Air-Sleep
60°

120 x 60
140 x 70

10202
10203
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Mia
Wkład materaca:
• czteroskładnikowy wkład
• materac dwustronny
• strona niemowlęca składa się z wiskoelastycznej płyty
adaptującej się do kształtu ciała dziecka, połączonej
z ekranem przepuszczającym powietrze o strukturze
plastra miodu
• strona przeznaczona dla dziecka starszego składa się
ze średnio twardej płyty
• boki materaca są usztywnione twardą pianką by
zapobiec wsunięciu się dziecka między szczebelki łóżeczka
• wkład materaca posiada pionowe kanaliki
wentylacyjne oraz poziomy ekran przepuszczający powietrze

DUO

60°

Artykuł

Rozmiar cm
120 x 60
140 x 70

Mia

Nr artykułu
12502
12503

Pokrowiec:
• pokrowiec Tencel® & Dry to nowoczesna tkanina
składająca się w 100% z biologicznych surowców
• posiadająca specjalne właściwości, delikatna jak
jedwab, mocna jak poliester, chłodna jak len
• lepsza cyrkulacja powietrza, dzięki specjalnej tkaninie
o strukturze plastra miodu dookoła materaca
• połączona z systemem kanalików Dry tworzą
doskonały materiał redukujący ryzyko zawilgocenia,
powstawania pleśni, rozwoju alergenów
• pokrowiec jest dzielony zamkiem błyskawicznym na dwie
części, co bardzo ułatwia użytkowanie podczas prania
pokrowca

Sonja Air + Clean
• wykonany z dwóch warstw wysokiej jakości pianki
poliestrowej
• doskonała cyrkulacja powietrza dzięki pionowym
kanalikom na powierzchni materaca
• strona dla niemowlaka wykonana z pianki
o mniejszej twardości
• strona dla dziecka starszego usztywniona twardszą
pianką
• pokrowiec Alvi-Air + Clean
• pokrowiec wielowarstwowy z optymalnym systemem
przewietrzania i regulacji poziomu wilgoci

DUO

60°

Artykuł
Sonja Air + Clean
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Rozmiar cm
120 x 60
140 x 70

Nr artykułu
18172
18173

Numero Uno
Zalety
• pierwszy materac z wbudowanymi plastikowymi
sprężynami dla optymalnego przepływu powietrza
• sprężyny stabilizują materac, zapewniając optymalny
stopień sprężystości
• elastyczność punktowa pianki została dobrana
odpowiednio dla sprężystości plastikowych sprężyn
• materac jest dwustronny, strona o wzorze fali przeznaczona
jest dla niemowlaka, a strona płaska dla dziecka starszego
• materac posiada pionowe i poziome kanaliki wentylacyjne
• usztywnione brzegi materaca zapobiegają wsunięciu
się dziecka między szczebelki łóżeczka
Pokrowiec
• pokrowiec Tencel® & Dry to kombinacja tkanin TENCEL oraz Alvi Air Clean.
• tkanina Tencel wyprodukowana w 100% z biologicznych surowców
• pokrowiec rozpinany zamkiem błyskawicznym, dzielony
na dwie części
• tkanina Tencel sprawia, że pokrowiec jest niesamowicie
DUO
miły dla skóry (włókno Tencel jest dedykowane dla dzieci
o wrażliwej skórze)
• całkowicie antyalergiczny
• ma właściwości regulujące temperaturę włókien
• Tencel® & Dry doskonale reguluje wilgoć rozprowadzając
Artykuł
ją po powierzchni pokrowca
Numero Uno
• lepsza cyrkulacja powietrza dzięki specjalnej tkaninie
o strukturze plastra miodu na bokach materaca.

60°

Rozmiar cm
120 x 60
140 x 70

Nr artykułu
19502
19503

Cell Aktiv
Materac:
• dwuwarstwowy wkład materaca wykonany z wysokiej klasy
pianki Cellflex połączonej z pianką „kaltschaum"
• pionowe kanaliki wentylacyjne ułatwiają odprowadzanie
CO2 z powierzchni materaca
• brzegi materaca wykonane z pianki twardej, w celu
zabezpieczenia dziecka przed zsunięciem się między
szczebelki łóżeczka
Strona materaca przeznaczona dla niemowlaka:
• wysokogatunkowa pianka Cellflex, powierzchnia przeznaczona do
leżenia posiada strukturę „jeża", co powoduje, że pianka Cellflex ma
wyższy współczynnik punktowej elastyczności i cyrkulacji powietrza w porównaniu
ze standardowymi piankami
Strona materaca przeznaczona dla dziecka starszego:
• twarda pianka – „kaltschaum"
Pokrowiec:
• pokrowiec Tencel® & Dry to kombinacja tkanin TENCEL® oraz Alvi Air Clean
• tkanina Tencel® wyprodukowana w 100% z biologicznych
surowców
DUO
• pokrowiec rozpinany zamkiem błyskawicznym, dzielony
na dwie części
• tkanina Tencel® sprawia, że pokrowiec jest niesamowicie
60°
miły dla skóry (włókno tencel jest dedykowane dla dzieci
o wrażliwej skórze)
• całkowicie antyalergiczny
Artykuł
• ma właściwości regulujące temperaturę włókien
• Tencel® & Dry doskonale reguluje wilgoć rozprowadzając ją Cell-Aktiv
po powierzchni pokrowca

Rozmiar cm
120 x 60
140 x 70

Nr artykułu
15302
15303
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Materacyki do wózków, koszyków...
Do wózka dziecięcego
Artykuł
HygienAir

Luftikus mini – DRY & BEZUG –
wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
a pokrowcem jest tkanina o strukturze
plastra miodu dla optymalnej cyrkulacji
powietrza. Pokrowiec szybko schnący
Air&Clean.
Alvimed Air - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
redukujący wilgoć.
60°

HygienAir - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm, pokrowiec
frotte.

Vlies - wypełnienie z oddychającego
wkładu poliestrowego. Całość obszyta
wysokiej jakości tkaniną Vlies.

Vlies

Rozmiar cm

Nr artykułu

75 x 33

21203

75 x 33
78 x 36
75 x 30 x 2

21603
21608
21607

78 x 36
75 x 33
75 x 35
75 x 30 x 2

21708
21703
21704
21705

75 x 33

21303

Do koszyka wiklinowego
Artykuł

Rozmiar cm

Nr artykułu

22204
70 x 37
Luftikus mini – DRY & BEZUG –
80 x 46 Birthe 22209
wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
a pokrowcem jest tkanina o strukturze plastra
miodu dla optymalnej cyrkulacji powietrza.
Pokrowiec szybko schnący Air&Clean.

Klima Max - wypełnienie piankowe
z poziomymi i pionowymi kanalikami.
Pokrowiec antyalergiczny Medicott.
Alvimed Air

Alvimed Air - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
redukujący wilgoć.

HygienAir - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm, pokrowiec
frotte.

60°
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Vlies - wypełnienie z oddychającego
wkładu poliestrowego. Całość
obszyta wysokiej jakości tkaniną
Vlies.

22404
70 x 37
22403
72 x 38
80 x 46 Birthe 22409

22601
70 x 41
22604
70 x 37
80 x 46 Birthe 22609

70 x 41
70 x 37
76 x 43
80 x 46 Birthe

22701
22704
22703
22709

22301
70 x 41
80 x 46 Birthe 22309

...kołysek, kojców
Do kołysek
Artykuł

Rozmiar cm

Nr artykułu

Luftikus mini – DRY & BEZUG –
wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
a pokrowcem jest tkanina o strukturze
plastra miodu dla optymalnej cyrkulacji
powietrza. Pokrowiec szybko schnący
Air&Clean.

40 x 90

Klima Max - wypełnienie piankowe
z poziomymi i pionowymi kanalikami.
Pokrowiec antyalergiczny Medicott.

40 x 90

23403

Alvimed Air - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
redukujący wilgoć.

40 x 80
40 x 90

23601
23603

HygienAir - wypełnienie piankowe
o grubości 40 mm, pokrowiec
frotte.

Vlies - wypełnienie z oddychającego
wkładu poliestrowego. Całość obszyta
wysokiej jakości tkaniną Vlies.

23203
Luftikus mini

60°

40 x 80
40 x 85
40 x 90
55 x 88

23701
23702
23703
23902

40 x 90

23303

Klima max

60°

Materacyk do kojca
Artykuł

wypełnienie piankowe o grubości 40 mm;
pokrowiec: jedna strona z tkaniny piankowej,
zdejmowany, prać w temperaturze 300C

Rozmiar cm
95 x 95
69 x 97

Materacyk
do kojca

Nr artykułu
23916
23915

30°
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Poduszki i kołderki

14

Kołdra z poduszką Bamboo
Ekologiczna seria „bambus” stworzona jest
z najwyższej jakości tkaniny naturalnej z włókien
bambusowych oraz antyalergicznego poliestrowego wypełnienia.
Włókno bambusowe zastosowane w tkaninie pokryciowej zapewnia odpowiednią
wentylację oraz optymalną regulację wilgotności. Sprawia, że skóra dziecka doskonale
oddycha podczas snu. Tkanina z włókien bambusowych jest przewiewna
i delikatna w dotyku i równocześnie bardzo wytrzymała.
Natomiast silikonowe włókno karbikowane HCS, stanowiące
wypełnienie kołderki i poduszki, dzięki swej strukturze budowy
nie odkształca się i jest trwałe w codziennym użytkowaniu.
Produkt nie wywołuje reakcji alergicznych i jest polecany
jako wyrób antyalergiczny.
Skład kołdry i poduszki Bamboo:
Tkanina: „Bamboo”, 60% włókno bambusowe, 40% włókno poliestrowe
Wypełnienie:
kołderka - 100% włókno poliestrowe HCS
poduszka - 100% kulka poliestrowa
Waga wypełnienia:
kołderka - 400 gr
poduszka - 300 gr
Artykuł
Bamboo
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93002

Kołdra z poduszką Mikrofibra 3D
Kołderka i poduszka wykonane są z tkaniny mikrofibry 3D wytłaczanej w „kropki”.
Mikrofibra jako tkanina wierzchnia, to splot bardzo cienkich włókien poliestrowych
i poliamidowych, powstałych przy użyciu nowoczesnych technologii.
Włókna zastosowane w tej tkaninie są aż 10 razy cieńsze niż jedwab,
bardzo gęsto splecione, co stanowi barierę dla kurzu i roztoczy.
Ta tkanina i poliestrowe wypełnienie, obojętne alergicznie, nie powodują
podrażnień ani uczuleń, przez co zalecana jako wyrób antyalergiczny.
Wyrób jest wytrzymały i odporny na spieranie, nawet przy wielokrotnym
praniu. Materiał wierzchni, mikrofibra jest bardzo przyjemny w dotyku,
charakteryzuje się wyjątkową miękkością.
Skład kołdry i poduszki Mikrofibra 3d:
Tkanina: mikrofibra „3D”, 100% włókno poliestrowe
Wypełnienie:
kołderka - 100% włókno poliestrowe HCS
poduszka - 100% kulka poliestrowa
Waga wypełnienia:
kołderka - 400 gr
poduszka - 300 gr

Artykuł
Mikrofibra 3D
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93003
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Kołdra z poduszką ActiGard®
ActiGard®jest wersją pościeli,wktórejzastosowana
tkaninazostałanasączonawsubstancji otejsamej nazwie.
Dziękitemu posiada zdolność absorbowania iusuwania
nieprzyjemnych zapachów.Przeciwdziała zarazem rozwojowi
mikroorganizmów,roztoczy kurzu domowego, grzybóworaz
pleśni. Tkanina kryjewsobie jednocześnie tajemnicę
charakterystycznegozapachu,który zapewnia uczucierelaksu
wnajbliższymotoczeniu. Uprzyjemnia swoimużytkownikom
chwile odpoczynku.
Wypełnieniepoduszek:
100%poliesterAmball®(kulkipoliestrowe).
Właściwościwypełnienia:
kulkipoliestroweAmball® dorównującepodwzględem lekkości, miękkości
isprężystościnaturalnemu puchowi. Posiadają właściwościantyalergiczne
orazprzeciwdziałają osadzaniusię roztoczykurzu. Dobrzeprzepuszczają
powietrze, apodczasużytkowanianiezbijają się.
Wypełnieniekołder:
100%poliestersilikonowanyHollow.
Właściwościwypełnienia:
włóknapoliestroweHollow,termicznie skręcane, posiadającespiralnykształtiwysoką sprężystość.
Zapewniają doskonałą izolację cieplną ipuszystość. Sprawiają, żeludzkieciałopodczassnuoddycha.
Przeciwdziałają osadzaniu się kurzu. Charakteryzują się właściwościamiantyalergicznymi.
Artykuł
ActiGard®
(kołderka, poduszka)

Kołdra ThinsulateTM

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93126

Najcieńsza kołderka Alvi zapewniająca niesamowity komfort
snu Twojego malucha. Pomimo swojej lekkości i małych
gabarytów doskonale utrzymuje ciepło. Jest to najlepsza
alternatywa dla ciężkich bawełnianych kołder, których niektóre
dzieci nie lubią.
Cała tajemnica tkwi w mikrowłóknach Thinsulate™
Włókniny ocieplające Thinsulate™ działają na zasadzie
gromadzenia cząsteczek powietrza pomiędzy dzieckiem,
a otoczeniem. Dzięki temu, że mikrowłókna Thinsulate™
są znacznie cieńsze od większości innych syntetycznych
materiałów ocieplających, są w stanie zgromadzić
więcej powietrza na mniejszej powierzchni, a przez to
skuteczniej izolują. Nie działamy więc wbrew prawom
natury - po prostu sprawiamy, że są lepsze i zgodne z Twoimi
oczekiwaniami.
Artykuł
ActiGard®
(kołdra)
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Rozmiar cm
100 x 135

Nr artykułu
93142

Kołdra z włókien Hollofill® Allerban®
i poduszka z włókien Comforell Allerban
antyalergiczne, komfortowe i trwałe

Zalety włókien Hollofill® i Allerban®
• ochrona przed bakteriami, grzybami i roztoczem: włókna
znajdujące się w wypełnieniu kołderki i poduszeczki
hamują rozwój bakterii, grzybów i roztoczy
• dotrzymanie wysokich standardów ochrony termicznej
zapewnione jest przez równomierne rozprowadzenie ciepła
i zredukowanie wahań temperatury
• trwałość: wysokiej jakości włókna wypełniające zapewniają
kołderce i poduszeczce długą żywotność
Artykuł
Comforell® Allerban®
(poduszka)
Hollofill® Allerban®
(kołderka)

Rozmiar cm

Nr artykułu

35 x 40
40 x 60

93112
93113

80 x 80
100 x 135

93119
93120

60°

Kołdra z poduszką Duodecke®
Podwójna kołderka Duodecke® zaprojektowana została
z ultralekkich włókien oraz lekkiego poszycia z mikrofibry.
W odróżnieniu od innych podwójnych kołder, które są grube
i ciężkie, Duodecke® waży tyle co kołdra pojedyńcza przy czym
z łatwością mieści się w pościel. Komplet jest spinany
bezpiecznymi napami. Pojedyńcza część kołdry doskonale
sprawdzi się w okresie letnim zapewniając zdrowy sen dziecku.
Kołdra dzięki poszyciu z mikrofibry jest niesamowicie
wytrzymała, a za razem miła w dotyku i antystatyczna.
Komplet Duodecke® ma właściwości antyalergiczne. To co
odróżnia Duodecke® od innych wypełnień to unikalne włókno
zastosowane w wypełnieniu o nazwie Aerelle®. Aerelle® to
jednokanalikowe włókna charakteryzujące się niezwykłą
delikatnością oraz miekkością, zapewniają dobrą izolację
oraz cyrkulację powietrza. Jest to szczególnie lekkie i bardzo
sprężyste włókno. Kołdry i poduszki wypełnione tym włóknem,
ze względu na swą lekkość i właściwości izolacyjne, polecane są
dla wyrobów dziecięcych. Włókna Aerelle® wytworzone przy
użyciu zaawansowanej technologii zapewniają długotrwałe
zachowanie pierwotnego wyglądu kołder i poduszek.
Każdy produkt z markowym wypełnieniem ADVANSA® posiada numerowaną metkę. Ten unikalny numer świadczy o tym,
że artykuł został wytworzony na licencji firmy ADVANSA® zgodnie z jej ścisłymi standardami jakości.
Skład Duodecke 100 x 135
Tkanina:
Mikrofibra 100% poliester, biała
Wypełnienie: kołderka - 2 x 250g 100% Aerelle® poliester z Advansa®
poduszka - włókno kulkowe Aerelle®
Artykuł
Duodecke®
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93182

Właściwości wypełnienia:
• trwałe wypełnienie
• antyalergiczne
• zachowujące miękkość
• puszystość i kształt przez długi
okres użytkowania
• można prać w pralce automatycznej
w temp. 60°C i suszyc mechanicznie

60°
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Kołdra z poduszką Alvi Tencel®
®

Lyocell to tkanina z włókien TENCEL .
Jest
włóknem z naturalnej celulozy,
TENCEL® otwiera nową epokę w technologii włókien.
które jest wykorzystywane w tkaninach
Przełomu w nowoczesnej technologii włókien dokonała
i włóknach wypełniających kołdry i poduszki
®
jedyna w swoim rodzaju struktura włókna nanofibryli TENCEL .
Włóknom Lyocell przypisuje się optymalne
zarządzanie wilgocią i ciepłem.
®
Struktura włókien TENCEL
Naturalnie te włókna oddychają z ciałem,
wchłaniają bardzo szybko nadmierną
wilgoć i wydalają ją na zewnątrz, tak aby
ciepło zostało zachowane. Produkcja
Lyocell jest szczególnie przyjazna dla środowiska
naturalnego, wykazując wszystkie zalety produktów
naturalnych i w 100% biologicznie się rozkładając.
Ponadto kołderki ALVI TENCEL® są bardzo lekkie i puszyste
a za razem dobrze utrzymują optymalną temperaturę.

Skład kołdry i poduszki
Tkanina: Tencel 100% Lyocell, bez optycznego wybielania
Wypełnienie:
400 g + 130 g 50% Lyocell + 50% silikonowe włókno
poliestrowe

TENCEL® w naturalny sposób łączy wiele zalet innych
włókien: włókno TENCEL® jest delikatne jak jedwab, mocne
jak poliester, chłodne jak len, ciepłe jak wełna i bardziej
®
chłonne od bawełny. Wyniki charakteryzują TENCEL jako
najbardziej naturalne włókno higieniczne.
Bez komponentów chemicznych TENCEL® w sposób
naturalny zapobiega rozwojowi bakterii. We włóknach
yntetycznych rozwój bakterii w stosunku do TENCEL®
wzrasta 2.000-krotnie.

Artykuł
Alvi Tencel®
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93232

Kołdra z poduszką Outlast®
Kołdra z poduszką Outlast® to przełomowe wypełnienie
pościeli, które rozwiązuje problemy regulacji temperatury
podczas snu dziecka. Wykonana z jednej strony z delikatnej, gęstej tkaniny ze 100% bawełny, połączonej z drugiej
strony z materiałem Outlast® , zapewniającym regulacje
temperatury i wilgotności. Kołderka i poduszka grzeje lub
chłodzi. Jest to najlepszy komplet całoroczny.
Materiał Outlast® zaprojektowany został tak by zgromadzoną
energię cieplną uwalniać w czasie, gdy jest jej nadmiar
i gromadzić ciepło, gdy jest jego za mało. Jego zalety to
zwiększony komfort, uczucie świeżości, ograniczenie
przegrzewania, utrzymywanie optymalnej temperatury.

Outlast® jest wykorzystywany w zaawansowanym
przemyśle, odzieży sportowej i ochronnej. Ciekawostką
jest fakt, że te same tekstylia wykorzystywane są
w produkcji kombinezonów astronautów lub badaczy
na Antarktydzie.
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Artykuł
Outlast®
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93147

Poduszeczka płaska Alvi
• idealnie nadaje się na pierwszą poduszkę dziecka
• optymalna grubość zapewnia bezpieczny sen Twojego
dziecka
• wykonana z przyjemnej i miękkiej mikrofibry
• pikowanie zapobiegające przemieszczaniu się wypełnienia
wewnątrz poduszki
• możliwość prania w 60°C i suszenia w suszarkach bębnowych.
Artykuł
Poduszeczka płaska Alvi

Rozmiar cm
40 x 60

Nr artykułu
93114

Kołdra z poduszką Thermovlies
• tkanina zewnętrzna: 50% bawełna, 50% poliester
• wypełnienie: wata silikonowa
- 80 x 80 = 300g
- 100 x 135 = 650g
Artykuł
Kołdra z poduszką
Thermovlies

Rozmiar cm
80 x 80
35 x 40
100 x 135
40 x 60

Nr artykułu
93301
93302

8

Kołdra z poduszką Dacron® 950
Długa żywotność
Wysoka jakość włókien wypełniających zapewnia Państwa kołderkom
i poduszeczkom dużą wytrzymałość i pozwala zachować ich pierwotny wygląd.

Wyrównywanie temperatury
Wypełnienie kołderki, którą Państwu dostarczamy zostało
wyprodukowane przy założeniu wysokich standardów
termicznych. Zapewnia ono równomierne
rozprowadzenie ciepła na powierzchni całego ciała,
redukuje wahania temperatury.
95° Możliwość gotowania
Produkt ten nadaje się do prania w pralkach automatycznych
w temperaturze 95° i do suszenia w suszarkach bębnowych.
Podczas użytkowania prosimy o przestrzeganie wskazówek
zamieszczonych przez producenta.
Jakość
Każda kołderka i poduszeczka, która została wypełniona markowymi
włóknami Dacron®, posiada własną, numerowaną etykietkę jakości. Ten specjalny numer jest gwarancja, że
dostarczony Państwu produkt wyprodukowany został na podstawie udzielonej licencji i zgodnie z wysokimi
wymaganiami jakościowymi, założonymi dla włókien Dacron®.
Artykuł
Dacron®
(kołderka, poduszka)

Rozmiar cm
100 x 135
40 x 60
80 x 80
35 x 40

Nr artykułu
93124
93127
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Kocyki
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Kocyki dziecięce z filtrem UV 50+
Skóra dziecka jest bardzo delikatna
i wrażliwa. Jeśli chcecie ją chronić,
używajcie naszych kocyków z niezawodną
ochroną przed promieniowaniem UV.
Materiał został sprawdzony i spełnia
wymagania australijsko- nowozelandzkiej
normy AS/NZS 4399:1996, która
sklasyfikowała go jako znakomitą ochronę
przed promieniowaniem UV 50+.

Artykuł

Rozmiar cm Nr artykułu

Kocyk „Miś”

75 x 100

93184/150-6

Kocyk „Leśni przyjaciele”

75 x 100

93184/264-1

Kocyk „Słonik”

75 x 100

93184/323-6

Kocyk „Ptaszki”

75 x 100

93184/416-6

Kocyk „Diament”

75 x 100

93184/944-8

Kocyk „Mały miś”

75 x 100

93184/562-1,6

Kocyk „Gwiazdki”

75 x 100

93184/608-9

Kocyk „Hipcio”

75 x 100

93184/972-9

Kocyk „Zamek”

75 x 100

93184/813-2

75 x 100

93184/922-0

Kocyk „Dwa Misie”

OŚĆ

NOW

Kocyki z mikrofazy
• nadzwyczajna miękkość i trwałość
• przyjemny dla skóry
• nie pilinguje się

150-6

562-1

944-8

264-1

562-6

972-9

323-6

416-6

608-9

922-0

813-2

OŚĆ

NOW
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Prześcieradła,
poduszki... akcesoria
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Prześcieradła

Rozmiar cm

40 x 90
do wózka
dziecięcego
i kołyski
70 x 140
pasujące na
materace
60 x 120
70 x 140

Materiał

Nr artykułu

Frotte

9340 - 0, 1, 5, 6, 8, 22

Trykot

9350 - 0, 1, 5, 6, 8, 22, 38, 81, 90, 99

Tencel

9354 - 0

Frotte

9342 - 0, 1, 5, 6, 8, 22, 38

Trykot

9352 - 0, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 38, 81, 90, 99

Tencel

9356 - 6

50 x 100

Frotte

9341 - 0, 6

70 x 100
pasujące do
kojców

Trykot

9362 - 0, 6

95 x 95
pasujące do
kojców

Trykot

Frotte

Trykot

0 białe

1 błękitne

6 naturalne

8 granatowe

5 żółte

9 cappucino

7 czerwone

99 szare

22 różowe

81 szarobeżowe

38 jasnozielony

90 srebrne

9363 - 0, 6

Tencel

60°
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Ochraniacze do łóżeczka
60°

944-2

944-8

967-0

Artykuł

Kolor

Ochraniacz „Wąż”

Rozmiar cm Nr artykułu
180

40331/
deseń

Gniazdko dla dziecka

Artykuł
Gniazdko dla dziecka
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Rozmiar cm Nr artykułu
78x40

40399/
deseń

Poduszka „Rogal”
Wysokiej jakości poduszka wykonana z czystej
bawełny. Wypełnienie stanowią elastyczne
włókniny kulkowe Boltex. Włókno kulkowe
Boltex wytwarzane jest ze 100% poliestrowego
włókna silikonowanego. Włókno znane jest
również pod nazwą sztuczny puch.
Boltex charakteryzuje się między innymi:
miękkością, małą podatnością na deformacje,
śliskością, puszystością, spreżystością,
małą podatnością na zbijanie.
Produkt przebadany na wypadek występowania
substancji szkodliwych dla zdrowia przez
instytut TÜV-Rheinland. Doskonale sprawdza się
przy karmieniu dziecka. Może być wykorzystywana
jako poduszka dla mamy. W komplecie ściągana
poszewka wyposażona w zamek błyskawiczny.
Bogata gama kolorów.
Długość całkowita ok. 140 cm.

Artykuł
Poduszka „Rogal” sort

Nr artykułu
93309
Hohenstein HTTI
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Moskitiery

9440/kolor

94411

94402

94405

94406

Artykuł

Kolor

Nr artykułu

Moskitiery białe
• do fotelika samochodowego grupa 0
• do wózka dziecięcego - standardowa
• do wózka dziecięcego - super
• do łóżeczka dziecięcego i turystycznego
• do łóżeczka dziecięcego na wspornik do baldachimu
Moskitiery kolorowe
• do wózka dziecięcego - super

biały
biała
biała
biała
biała
biała
biały
granatowa
czarna

403180
94406
94411
94401
94402
94405
403180
9440110
9440170

Podkłady higieniczne
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Artykuł

Rozmiar cm Nr artykułu

Podkład higieniczny na materac:
• nie przepuszcza wody
• chłonny i ciepły
• nadaje się do prania w temp. 950C
• 100% bawełny

33 x 40
40 x 50
50 x 70
50 x 90
70 x 100
60 x 120
70 x 140
90 x 200

93731
93732
93733
93738
93734
93736
93735
93737

Pieluchy
Pieluchy:
• higieniczne
• nadają się do prania z gotowaniem
• duża zdolność pochłaniania cieczy
• super miękkie
Artykuł

Opakowanie Rozmiar cm Nr artykułu

Flanela, biały

3 szt.
3 szt.
3 szt.
10 szt.
3 szt.
3 szt.

40 x 40
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80

93811
93812
93810
93815
93835
9383555

3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.

80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
80 x 80
20 x 20

9381661
9381662
93817132
93817133
9381655
9381651
9381652
9381744
93819
93817
93910

Tetra, biały
Flanela, beżowy nadruk
Flanela, kolorowe gwiazdki
Tetra, kolorowy nadruk:
Boys, niebieski
Girls, różowy
Grzybki różowy
Grzybki zielony
Kolorowe Gwiazdki
Przyjaciele, niebieski
Przyjaciele, różowy
Gwiazdki
Tetra, beżowy nadruk
Tetra kolorowa, mix
Tetra, ściereczka kąpielowa
biała
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Na spacer
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Materacyk turystyczny

30°

30°

• wkład materaca stanowi wysokiej
jakości pianka o grubości 60 mm
• posiada zdejmowany pokrowiec
bawełniany
• granatowa torba podróżna
z rączką i okienkiem
• doskonale nadaje się do
łóżeczka turystycznego
• niezbędny na wszelkiego rodzaju
wyjazdy, wycieczki, spacery
• kompaktowe wymiary po złożeniu

Artykuł
Materacyk turystyczny
(mix kolorów)

Rozmiar cm
60 x 120

Nr artykułu
91161

A03-0680

Hohenstein HTTI
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Pościele
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Dwa Misie 922

OŚĆ

NOW

0 - biały

922/0

922/0

Artykuł

922/0

Rozmiar cm Nr artykułu

Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)

100 x 135

41019/922-0

Pościel 3 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz)

100 x 135

40130/922-0

Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

100 x 135
80 x 80

40120/922-0
40110/922-0

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Pościel 4 elem. do koszyka Jola
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)

80 x 80

41150/922-0

80 x 80

41160/922-0
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Gwiazdki 608
9 - srebrny

608/9

608/9

Artykuł
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Rozmiar cm Nr artykułu

Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)

100 x 135

41019/608-9

Pościel 3 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz)

100 x 135

40130/608-9

Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

100 x 135
80 x 80

40120/608-9
40110/608-9

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Pościel 4 elem. do koszyka Birthe
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Becik rożek

80 x 80

41150/608-9

80 x 80

41161/608-9

0040/608-9

608/9

Kropeczki 631
1 - niebieski, 2 - różowy, 9 - szary

631/9
631/2

631/9

Artykuł

Rozmiar cm Nr artykułu

Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)

100 x 135

41019/631-1,2,9

Pościel 3 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz)

100 x 135

40130/631-1,2,9

Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

100 x 135
80 x 80

40120/631-1,2,9
40110/631-1,2,9

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Pościel 4 elem. do koszyka Birthe
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Becik rożek

80 x 80

41150/631-1,2,9

80 x 80

41161/631-1,2,9

Przybornik okrągły

0040/631-1,2,9

631/9

99010/631-1,2,9
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Chmurki 653
9 - srebrny

653/9

653/9

653/9

Artykuł
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Rozmiar cm Nr artykułu

Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)

100 x 135

41019/653-9

Pościel 3 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz)

100 x 135

40130/653-9

Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

100 x 135
80 x 80

40120/653-9
40110/653-9

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Pościel 4 elem. do koszyka Birthe
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Becik rożek

80 x 80

41150/653-9

80 x 80

41161/653-9

0040/653-9

653/9

Hipcio 972
9 - jasnoszary

972-9

972-9

972-9

972-9

Artykuł
Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)
Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

972-9

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)
Pościel 4 elem. do koszyka Birthe
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)

Rozmiar cm Nr artykułu
100 x 135

41019/972-9

100 x 135
80 x 80

40120/972-9
40110/972-9

80 x 80

41150/972-9

80 x 80

41161/972-9
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Jeżyki 951
9 - szary

951-9

951-9

951-9

Artykuł
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Rozmiar cm Nr artykułu

Pościel 4 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz, baldachim)

100 x 135

41019/951-9

Pościel 3 elem. (poszwa, poszewka,
ochraniacz)

100 x 135

40130/951-9

Pościel 2 elem. (poszwa, poszewka)

100 x 135
80 x 80

40120/951-9
40110/951-9

Pościel 4 elem. do kołyski Sina/Pia
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)

80 x 80

41150/951-9

Pościel 4 elem. do koszyka Birthe
(poszwa, poszewka, ochraniacz,
baldachim)

80 x 80

41161/951-9
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Łóżeczka
Łóżeczko Jens
Korzyści łóżeczka Jens
• wykonane z drewna bukowego
• boki z dekoracyjnych paneli
• wyjmowane trzy szczebelki
• trzy poziomy dna łóżeczka
• możliwość przebudowy na tapczanik młodzieżowy
Artykuł
Jens buk biały

Rozmiar cm
70 x 140

Nr artykułu
712030

Jens biały

Jens biały tapczanik młodzieżowy
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Kołyska Pia
• wykonana w całości
z drewna sosnowego lub
drewna bukowego
• lakierowana
• cztery kółka z hamulcami
(bez pościeli)

Kołyski

Kołyska Sina
• wykonana w całości
z drewna sosnowego lub
drewna bukowego
• lakierowana
• cztery kółka z hamulcami,
posiada TÜV (bez pościeli)
Pia - buk

Artykuł

Pia - biały

Rozmiar cm

Pia - buk
naturalny
Pia - sosna
naturalny
Pia - buk
boki z płyty MDF, biały
Sina - sosna
naturalny
Sina - buk
naturalny
Sina - buk
biały
Sina - buk
srebrny

Nr artykułu

40 x 90

725051

40 x 90

725011

40 x 90

725041

40 x 90

721001

40 x 90

721051

40 x 90

721041

40 x 90

721091

Sina - buk

Sina - biały
Sina - srebrny
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Koszyki wiklinowe

Artykuł

Rozmiar cm

Birthe naturalny
Birthe biały
Birthe srebrny
Ania naturalny
Ania biały

80 x 46
80 x 46
80 x 46
70 x 40
70 x 40

Birthe - biały

Koszyk wiklinowy Birthe
• podstawa wykonana z drewna
sosnowego, lakierowana
• koszyk duży, wiklina, wyplatany
ręcznie, lakierowany
• cztery kółka w tym dwa z hamulcami
(bez pościeli)

Nr artykułu
74012
74042
74090
745051
74142

Koszyk wiklinowy Ania
• podstawa wykonana z drewna
sosnowego, lakierowana
• koszyk, wiklina, wyplatany ręcznie,
lakierowany
• cztery kółka w tym dwa z hamulcami
(bez pościeli)

Birthe - naturalny

Birthe - srebrny

Ania - biały
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Ania - naturalny

Wsporniki do baldachimów

Artykuł

Nr artykułu

Wspornik standard
Wspornik wolnostojący
Wspornik wolnostojący regulowany
Wspornik do kołyski Sina/Pia
Wspornik do koszyka Ania/Birthe

96419
96415
96413
96420
96421

Potrójna regulacja
w zakresie 150-165 cm

Wspornik wolnostojący 96415

Wspornik wolnostojący regulowany 96413

Wspornik standard
96419

Wspornik do kołyski
Sina/Pia 96420

Wspornik do koszyka
Ania/Birthe 96421
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ALVI-POLSKA Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra, ul. Karola Miarki 20
tel. 75 730 36 23
fax 75 767 89 09
e-mail: alvi@alvipolska.pl
www.alvipolska.pl
www.alvi.de

