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HNÍZDEČKA PRO
MIMINKA
Většinou celých devět měsíců je
miminko v bezpečí u maminky v
bříšku.
Tento pocit bezpečí mu můžete zajistit i
po příchodu na tento svět pomocí
hnízdečka. Měkké vypolstrované strany
hnízdečka obklopují miminko tak, že
mu to připomíná dobu, kdy bylo
právě u maminky v bříšku, proto se
cítí klidné a spokojené. Hnízdečko

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou”

je určené pro děti již od narození a
většinou do jednoho a půl roku dítěte.

2022

SATINE
HNÍZDEČKA ENIE BABY
Rozměry hnízdečka: 88x55 cm,
Rozměry matrace: 70x27 cm.

HNÍZDEČKO SATINE FLOWERS

HNÍZDEČKO SATINE TROPICAL
LEAVES

ref. č. 001
EAN: 8594206150017

ref. č. 003
EAN: 8594206150031

HNÍZDEČKO SATINE GOLDEN
LEAVES

HNÍZDEČKO SATINE PINK
LEAVES

ref. č. 002
EAN: 8594206150024

ref. č. 004
EAN: 8594206150048

Hnízdečko je určené pro děti již od
narození a většinou do jednoho a půl
roku dítěte.
Uvnitř hnízdečka je prodyšná
m a t r a c e z p o l y u re t a n o v é p ě n y
obsahující vzduchové kanálky, které
zajišťují dokonalou cirkulaci vzduchu.
Matraci lze pomocí zipu vyjmout.
Materiál
•
•

vnitřní část hnízda 100%
polyester
Výplň 100% antialergické
duté polyesterové vlákno a
100% polyuretanová pěna.

VARIANTA SATINE
Vnější část 100% bavlna v
•
úpravě do saténu.
VARIANTA SATINE / VELVET
Vnější část 100% bavlna v
•
úpravě do saténu a velvet ze
100% polyesteru.
VARIANTA PLYŠ / VELVET
Vnější část 100% polyester.
•

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

www.eniebaby.com

Potištěné materiály jsou
barveny pigmentové inkousty na
vodní bázi bez parfemace.
Certifikát GOTS 5.0.

2022

SATINE / VELVET
HNÍZDEČKO VELVET GREEN /
FLOWERS

HNÍZDEČKO VELVET PINK /
PINK LEAVES

HNÍZDEČKO VELVET BLUE /
TROPICAL LEAVES

ref. č. 005
EAN: 8594206150055

ref. č. 007
EAN: 8594206150079

ref. č. 009
EAN: 8594206150093

HNÍZDEČKO VELVET GREY /
GOLDEN LEAVES

HNÍZDEČKO VELVET GREEN /
TROPICAL LEAVES

HNÍZDEČKO VELVET BLUE /
ORANGE FLOWER

ref. č. 006
EAN: 8594206150062

ref. č. 008
EAN: 8594206150086

ref. č. 010
EAN: 8594206150109

www.eniebaby.com

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

2022

PLYŠ / VELVET
HNÍZDEČKO SOFT BEIGE /
WHITE

HNÍZDEČKO SOFT PINK /
WHITE

ref. č. 014
EAN: 8594206150147

ref. č. 016
EAN: 8594206150161

HNÍZDEČKO SOFT BEIGE /
BLUE

HNÍZDEČKO SOFT BEIGE /
GREEN

HNÍZDEČKO SOFT PINK

ref. č. 013
EAN: 8594206150130

ref. č. 015
EAN: 8594206150154

HNÍZDEČKO SOFT BEIGE / PINK
ref. č. 012
EAN: 8594206150123

ref. č. 017
EAN: 8594206150178

www.eniebaby.com

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

PÉŘOVÉ
ZAVINOVAČKY
Péřová zavinovačka slouží k
zavinování dětí od narození do 6
měsíců, dále k vytváření hnízdečka
během spinkání do 2 let dítěte a také
potom jako přikrývku do 6 let.

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou”

Péřová zavinka pomáhá novorozenci
brzy se uvolnit, získat důvěru a najít
rovnováhu. Péřová zavinovačka pro
miminko podpoří přirozený vývoj
dítěte, které se po porodu nachází ve
velmi těžké situaci - změna prostředí
a příchod na svět.

2022

KOLEKCE
GOLDEN LEAVES

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA SATINE
FLOWERS

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA SATINE
TROPICAL LEAVES

varianta: 100x100 cm

varianta: 100x100 cm

ref.č. 019
EAN: 8594206150192

ref.č. 021
EAN: 8594206150215

varianta: 80x80 cm

varianta: 80x80 cm

ref.č. 024
EAN: 8594206150246

ref.č. 026
EAN: 8594206150260

Péřová zavinovačka s velkými zeleno
žlutými listy z tropického pralesa.

Péřová zavinovačka Satine Flowers s
velkými vínovými květy a tmavě
zelenými listy.

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA SATINE
GOLDEN LEAVES
varianta: 100x100 cm
ref.č. 020
EAN: 8594206150208

varianta: 80x80 cm
ref.č. 025
EAN: 8594206150253

KOLEKCE FLOWERS

KOLEKCE
TROPICAL LEAVES
ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

www.eniebaby.com

Péřová zavinovačka Satine Golden
Leaves s jemnými zelenými lístečky a
doplněné drobnými zlatými
větvičkami.

2022
KOLEKCE
PINK LEAVES

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA VELVET
BLUE / ORANGE

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

varianta: 100x100 cm
ref.č. 023
EAN: 8594206150239

varianta: 80x80 cm
ref.č. 028
EAN: 8594206150284

Péřová zavinovačka Velvet Blue /
Orange z velmi jemného
pomněnkového velvetu s bavlněnou
látkou s oranžovo červenými květy a
modrými lístky.

ZAVINOVAČKY ENIE BABY
Zavinovačka se skládá z bavlněného
potahu a dvojíté sypky, která dělá
zavinovačku bezpečnější.
V péřové zavinovačce o rozměru
100x100 cm je cca 800 g husího peří
(25% prachové peří, 75% drané peří).
V péřové zavinovačce o rozměru
80x80 cm je cca 450 g husího peří
(25% prachové peří, 75% drané peří).
Jedná se o 100% přírodní materiál,
který má skvělé izolační vlastnosti.
Udrží 4x lépe teplotu než klasická
syntetická vlákna a 2x lépe, než
přikrývky z ovčí vlny.

PÉŘOVÁ ZAVINOVAČKA SATINE
PINK LEAVES

Údržba:
Zavinovačku je nutno denně

varianta: 100x100 cm
ref.č. 022
EAN: 8594206150222

načechrat, protřepat a vyvětrat.

varianta: 80x80 cm

Na potahu je skrytý zip, díky kterému
můžete potah sundat a libovolně prát.

ref.č. 027
EAN: 8594206150277

Péřová zavinovačka Satine PINK leaves
s růžovo oranžovými okvětními lístky.

Putarim mutetur ubi sim.

Výplň i potah můžete prát v pračce při
30°C a můžete sušit v sušičce.

KOLEKCE
BLUE / ORANGE FLOWERS
ENIE BABY
“Vyráběno s láskou.”

KOJÍCÍ POLŠTÁŘE
Těhotenský / kojící polštář od enie baby z
paměťové pěny se snadno tvaruje podle
těla maminky a miminka.
Přizpůsobuje se tvaru bříška maminky a
zmírňuje všechny tlakové body působící na tělo
jak při kojení, tak i během spaní v době
těhotenství. Na konci nohavic polštáře jsou
mašle, které když svážete, vytvoříte tak pro
miminko hnízdečko, do kterého ho můžete
položit. Polštář se vytvaruje tělíčku miminka,
paměťová pěna zmírní všechny tlakové
body. Hlavičku bude mít vždy výše než nožičky,

ENIE BABY
“Vyráběno s láskou”

což mu usnadňuje dýchání. V neposlední
řadě toto obklopení polštářem mu připomíná
bříško a tím jsou miminka klidnější.

2022

KOJÍCÍ POLŠTÁŘE Z PAMĚŤOVÉ PĚNY
KOJÍCÍ POLŠTÁŘ SATINE
FLOWERS

KOLEKCE
GOLDEN LEAVES

KOJÍCÍ POLŠTÁŘ SATINE
TROPICAL LEAVES

ref.č. 029
EAN: 8594206150291

ref.č. 031
EAN: 8594206150314

Měkký a pohodlný těhotenský / kojící
polštář je vhodný jako podpora pro
miminko při kojení a hraní nebo při
odpočinku. Kojící polštář je velkým
pomocníkem pro těhotné ženy jako
podpora pro rostoucí bříško při spaní
nebo během relaxace.

Měkký a pohodlný těhotenský / kojící
polštář je vhodný jako podpora pro
miminko při kojení a hraní nebo při
odpočinku. Kojící polštář je velkým
pomocníkem pro těhotné ženy jako
podpora pro rostoucí bříško při spaní
nebo během relaxace.

Povlak polštáře je vyroben z velmi
jemné bavlny a je opatřen zipem, tak
ho můžete i vyprat v pračce.

Povlak polštáře je vyroben z velmi
jemné bavlny a je opatřen zipem, tak
ho můžete i vyprat v pračce.

Kojící polštář Satine Flowers s velkými
vínovými květy a tmavě zelenými listy.

Kojící polštář Satine Tropical Leaves s
velkými zeleno žlutými listy z
tropického pralesa.

KOJÍCÍ POLŠTÁŘ SATINE
GOLDEN LEAVES
ref.č. 030
EAN: 8594206150307

Měkký a pohodlný těhotenský / kojící
polštář je vhodný jako podpora pro
miminko při kojení a hraní nebo při
odpočinku. Kojící polštář je velkým
pomocníkem pro těhotné ženy jako
podpora pro rostoucí bříško při spaní
nebo během relaxace.

KOLEKCE FLOWERS

Kojící polštář Satine Golden Leaves s
jemnými zelenými lístečky a doplněné
drobnými zlatými větvičkami.

KOLEKCE
TROPICAL LEAVES

www.eniebaby.com

Povlak polštáře je vyroben z velmi
jemné bavlny a je opatřen zipem, tak
ho můžete i vyprat v pračce.

2022
KOLEKCE
PINK LEAVES

KOJÍCÍ POLŠTÁŘ SATINE BLUE/
ORANGE FLOWERS
ref.č. 033
EAN: 8594206150338

Měkký a pohodlný těhotenský / kojící
polštář je vhodný jako podpora pro
miminko při kojení a hraní nebo při
odpočinku. Kojící polštář je velkým
pomocníkem pro těhotné ženy jako
podpora pro rostoucí bříško při spaní
nebo během relaxace.
Povlak polštáře je vyroben z velmi
jemné bavlny a je opatřen zipem, tak
ho můžete i vyprat v pračce.
Kojící polštář Satine Blue / Orange z
velmi jemného poměnkového velvetu
s bavlněnou látkou s oranžovo
červenými květy a modrými lístky.

KOJÍCÍ POLŠTÁŘ SATINE PINK
LEAVES
ref.č. 032
EAN: 8594206150324

Měkký a pohodlný těhotenský / kojící
polštář je vhodný jako podpora pro
miminko při kojení a hraní nebo při
odpočinku. Kojící polštář je velkým
pomocníkem pro těhotné ženy jako
podpora pro rostoucí bříško při spaní
nebo během relaxace.

www.eniebaby.com

Povlak polštáře je vyroben z velmi
jemné bavlny a je opatřen zipem, tak
ho můžete i vyprat v pračce.
Kojící polštář Satine PINK leaves s
růžovo oranžovými okvětními lístky.

KOLEKCE
BLUE/ORANGE FLOWERS
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