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Jako Baby&Travel zajmujemy się dystrybucją akcesoriów 
dla dzieci i ich rodziców. Jesteśmy wyjątkowi, bo spe-
cjalizujemy się w wyszukiwaniu i rozpowszechnianiu 
innowacyjnych produktów. Oferujemy szeroki asorty-
ment towarów poszukiwanych przez Państwa klientów. 

Zamieniamy dobrze znane rodzicom produkty na ich 
lepszą, wzbogaconą wersję i sprawiamy, że to, co dotąd 
postrzegano jako gadżet, staje się must-have w każ-
dej rodzinie.

NASZE MARKI

 

Oferowane przez nas produkty sprowadzamy 
z Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 
Kanady, USA, a nawet z Australii.

Wybieramy rozwiązania, które sprawią, że wyjście 
z dzieckiem z domu będzie proste i przyjemne, a czas 
zabawy upłynie w formie kreatywnej nauki.

Stawiamy na najlepsze akcesoria dla dzieci i wyjątkowe 
zabawki. Funkcjonalność i wysoka jakość to cechy, 
które łączą wszystkie marki w naszym portfolio.
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B.BOX

Australijska marka stawiająca głównie na innowację. Produkty, które ułatwiają 
rodzicom codzienność, charakteryzują się ciekawym designem i dbałością o każdy 
najmniejszy detal. Najbardziej rozpoznawalne w ofercie są kolorowe bidony 
z wymienną innowacyjną słomką wyposażoną w ciężarek ułatwiający picie 
w każdej pozycji kubka. To must-have każdego dziecka. Są ergonomiczne, szczelne 
i polecane przez logopedów. W ulubionych kolorach b.box znaleźć można najnowsze 
lunchboxy, butelki sportowe z tritanu, termobutelki i termosy, nowe gryzaki do 
podawania pokarmów i innowacyjne akcesoria do #BLW.

Bidony i kubki 
uwielbiane 
prz ez  dzieci
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Akcesoria dla 
najmłodszych 

i przedszkolaków

Produkty 
termiczne 
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Do 
 przedszkola 

i szkoły

Nowe,  
mniejsze  

lunchboxy!
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Nauka 
samodzielnego 

jedzenia  
i picia



8  |   

Idealne 
do BLW
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Praktyczne 
akcesoria
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BBLÜV

Kanadyjska marka, której szeroki asortyment obejmuje rozwiązania wspo-
magające codzienną pielęgnację i higienę – pilniczek elektryczny, waga 
dla niemowląt, poduszki, lampka oraz oczyszczacz powietrza. Na szczególną 
uwagę zasługuje bardzo popularna szczoteczka soniczna z końcówkami 
dla niemowląt i dla dzieci do 3 lat. Dostępne są także akcesoria – gryzaki 
w formie sensorycznej rękawiczki, maty do zabawy oraz przydatne na plażę 
mini baseniki i buciki do wody.

Codzienna 
pielęgnacja 
i higiena
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Akcesoria  
plażowe

Bezpieczeństwo 
i komfort
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BLING
2
O

Kolorowe, radosne, uwielbiane przez dzieci akcesoria do pływania. Oku-
larki pływackie dla dzieci od lat 3, maski, fajki do nurkowania, a także deski 
do pływania w najsłodszych i najbardziej szalonych wzorach i kolorach. 
Wszystkie okularki i maski z ochroną UV i nieparującą powłoką. Wyjście na 
basen czy wyjazd nad wodę będzie dla każdego jeszcze wspanialszą przygodą!
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Akcesoria 
do pływania 
i nurkowania
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EVERYDAY BABY

Niecodzienna codzienność, czyli innowacyjne i sprytne rozwiązania dostar-
czane ze Szwecji. Oferowane przez markę ergonomiczne i odporne na 
uszkodzenia butelki, naczynia oraz akcesoria są wykonane z bezpiecznych 
materiałów. Ułatwiają życie codzienne małych dzieci i ich rodzin, tak aby 
wszyscy mogli wspólnie aktywnie spędzać każdą chwilę. Butelki z lekkiego 
borokrzemowego szkła powleczone są cienką warstwą silikonu, a ich 
zawartość nie ma styczności z plastikiem co gwarantuje bezpieczeństwo 
i zdrowie dziecka. Absolutną innowacją jest powłoka silikonowa zmieniająca 
kolor gdy temperatura przekroczy 40°C.

Wyjątkowo 
lekkie, wytrzymałe 

szklane butelki



   |  15

Akcesoria  
do karmienia 
z bezpiecznych 

materiałów

Silikon 
zmieniający  
kolor przy  

40°C
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FILL’N SQUEEZE

System saszetek wielokrotnego użytku z naczyniem do ich napełniania. 
Łatwe porcjowanie, przechowywanie i przenoszenie posiłków. Przygotowane 
w domu musy czy zmiksowane obiadki zachowają świeżość i będą mogły 
zostać podane dzieciom w każdym miejscu i sytuacji. W ofercie są także 
saszetki z podwójnym zipem do uzupełniania dowolną metodą.

Pojemnik  
pozwoli przygotować 

musy i napełnić 
wielorazowe  

saszetki
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Wygodny sposób, 
by nakarmić 
najmłodszych
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GRIMM’S

Produkowane głównie w Niemczech drewniane zabawki Grimm’s to natural-
ność, prostota, piękno oraz najwyższa jakość. Projektanci czerpią inspirację 
z pedagogiki Montessori i waldorfskiej. Tworzą zabawki, które pozwalają 
rozwijać się dziecięcej wyobraźni i pobudzają kreatywność. Niczego nie 
narzucając zostawiają dziecku przestrzeń do poznawania świata we własnym 
tempie, zgodnie z własnymi zdolnościami i zainteresowaniami.

40-letnie 
doświadczenie 
w produkcji 

flagowych klocków 
edukacyjnych 

Montessori
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Naturalne 
drewniane klocki 

nasącz ane 
barwnikami 
roślinnymi



20  |   

Lekkie,  
matowe  

i najwyższej  
jakości
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Układanie,  
sortowanie, budowanie 
– kreatywna zabawa 

i nauka w jednym
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JELLYSTONE DESIGNS

Australijski numer jeden wśród gryzaków dla dzieci. Wykonane z bezpiecz-
nego silikonu akcesoria projektowane są we współpracy z terapeutami 
zajęciowymi. Wspomagają naturalne poznawanie, smakowanie i uczenie się 
świata przez najmniejsze dzieci. Starszym pomogą w wyciszeniu i uspokoje-
niu. Pomysłowość marki odzwierciedla kolorowa biżuteria dla mam i dzieci 
pełniąca funkcję kreatywnego i dyskretnego gryzaka. Nowością w Polsce są 
gryzaki wykonane z silikonu i drewna bukowego o walorach sensorycznych.

Bez piecz ne 
gryz acz ki 
wykonane 
z silikonu
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Terapeutyczne 
gryzaki 

i sensoryczne  
butelki DIY
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JEUNE PREMIER

Ekskluzywna belgijska marka będąca synonimem doskonałej jakości 
i zachwycającego nietuzinkowego designu, który kochają dzieci. W portfolio 
znaleźć można pięknie zdobione ultralekkie i trwałe tornistry, plecaki, walizki, 
piórniki oraz akcesoria szkolne. 

Nowa  
kolekcja
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Unikatowy 
design 

i doskonała 
jakość
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KIKADU

Ekskluzywna marka, która nie idąc na kompromisy projektuje niezwykle 
delikatne i miłe w dotyku tekstylia łóżeczkowe, akcesoria kąpielowe i slow 
toys. Tworzy pierwsze zabawki i przytulanki dziecka, które są bezpieczne 
i pro-eko. Wszystko w 100% z bawełny organicznej, kauczuku naturalnego 
i materiałów pochodzących z recyklingu. Produkcja jest przyjazna dla środowiska 
i odpowiedzialna społecznie. Nowością jest ręcznie wyplatana makramą 
podwieszana kołyska dla niemowląt, a także kosze dla lalek, muślinowa 
pościel oraz szlafroczki i rożki kąpielowe. Przytulanki i akcesoria z serii 
„Jelonek” zdobyły nagrodę Zabawka Roku 2020. 

Pocz uj miękkość 
najwyższ ej jakości 

bawełny 
organicz nej
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Ekologiczna  
 i antyalergiczna 

wyprawka

Nowość! 
Podwieszana  

kołyska

2020
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KIOKIDS

Hiszpańska marka, która przykładając ogromną wagę do bezpieczeństwa 
projektuje przydatne akcesoria samochodowe, wózkowe oraz produkty 
służące do karmienia i pielęgnacji dzieci. W ofercie znaleźć można organizery 
do auta, adaptery do pasa bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, łączniki szelek 
bezpieczeństwa dla dzieci i wewnętrzne lusterka. Marka oferuje przydatne 
na co dzień silikonowe śliniaczki, daszki kąpielowe, zestawy do pielęgnacji, 
szczoteczki do zębów i dziąseł, a także termosy na jedzenie i picie. Te prak-
tyczne rozwiązania dostępne są w przystępnych cenach.

Codzienna 
pielęgnacja 

najmłodsz ych

Akcesoria 
do karmienia
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Produkty 
przydatne 
w podróży
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POTETTE PLUS

Amerykański producent rewelacyjnego kompaktowego nocnika, który może być 
składanym nocnikiem domowym i turystycznym, a także nakładką na każdą toaletę 
dla starszych dzieci. Oferuje także jednorazowe biodegradowalne wkłady chłonące 
i ulepszone silikonowe wielorazowe wkłady do nocnika z ochroną przed rozbry-
zgami. Nowością w Polsce są pastelowe kolory nocnika i zestaw wielofunkcyjny 
Potette Plus. Przydatnym akcesorium są innowacyjne biodegradowalne chusteczki 
DIY do samodzielnego nasączenia wybranym płynem (wodą, olejkiem lub detergen-
tem) i podgrzania w mikrofalówce w celu ich sterylizacji. Dodatkowym atutem jest 
dwustronne opakowanie chusteczek oddzielające suche od mokrych, a więc 2w1.

3w1:  
nocnik i nakładka 
na toaletę, nocnik 

turystyczny
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Chusteczki 
nawilżane DIY 

do samodzielnego 
nasączenia 
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PURA

#Puranazmianę czyli na amerykańskie termobutelki i butelki zero-waste wykonane 
z kwasoodpornej stali nierdzewnej i silikonu medycznego. Jedyne butelki na 
rynku wolne od 80,000 różnych znanych substancji toksycznych i plastiku, 
co potwierdza certyfikat nietoksyczności MADE SAFE®. W 100% bezpieczne dla 
zdrowia, ekologiczne butelki, które rosną razem z dzieckiem dzięki wymiennym 
ustnikom (silikonowe smoczki, niekapki, słomki i końcówki sportowe). Idealne dla 
całej rodziny butelki występują w kilku różnych pojemnościach od 260 do 830 ml. 
Butelki w wersji termicznej utrzymują temperaturę nawet do 6 godzin, a napój 
z lodem zostanie chłodny nawet do 24 h. Nowością są ustniki sport ze słomką.

100%  
plastic free
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Butelka rośnie 
razem z dzieckiem 
dzięki wymiennym 

ustnikom
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RAZBABY

Wyjątkowe gryzaczki, szczoteczki i łyżeczka, które kształtem przypominają 
owoce maliny i jeżyny, a ich struktura przynosi prawdziwą ulgę w okresie 
ząbkowania. Wyjątkowy design, ich funkcjonalność i wysoka jakość materiałów 
sprawiły, że są to najchętniej kupowane gryzaczki w Stanach Zjednoczonych. 
Nowością są urocze pastelowe kolory gryzaków.

Słodkie 
pastelowe kolory 

gryz aków
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Owocowe  
gryzaczki,  

łyżeczki i pierwsze 
szczoteczki

Struktura 
malinki przynosi 
ulgę dziąsełkom
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REX LONDON 

Inspirowane stylami retro i vintage prezenty na każdą okazję, gry, zabawki, 
artykuły gospodarstwa domowego oraz akcesoria z motywami uwielbianymi 
przez dzieci. Projektanci dokładają wszelkich starań by co roku przedstawiać 
nowe linie produktów i nowe wzory. Charakterystyczny styl retro opakowań 
i wszystkich produktów znany jest na całym świecie. W bogatych kolekcjach 
znajdziemy niepowtarzalne produkty w bardzo przystępnych cenach.

Pomysły  
na prezent  
na każdą 

okazję
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Retro zabawy 
i gry tech-free
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WOBBEL

Najmniejszy plac zabaw na świecie! Deska do balansowania Wobbel, która może 
być wszystkim - bujakiem, mostem, stolikiem, murem obronnym lub leżanką. Stwo-
rzona została przez Hannelore Blaauw jako wsparcie dla jej autystycznego syna. 
Wpływa na rozwój dużej motoryki, równowagi, świadomości własnego ciała 
i pozytywnie wpływa na sprawność umysłu. Wobbel to projekt doskonały pod 
względem wizualnym i funkcjonalnym. Świetnej jakości drewno, staranne wykończenie, 
bezpieczne materiały. Wobbel jest idealny dla każdego w każdym wieku. Z myślą 
o aktywności dzieci opracowano Wobbel Yoga i karty do jogi dla najmłodszych, 
z których korzystać może każdy. Nowością w ofercie marki są materace i poduszki 
do desek Original i Pro z miękkiej tkaniny dla zwiększenia komfortu użytkowania.

 Oryginalne 
deski balansujące 

pokryte fi lcem
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Dedykowane  
karty 

 #wobbeljoga



BABY&TRAVEL SP. Z O.O. 

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

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

NIP: 894 308 03 47

Zapraszamy na naszą platformę hurtową: 

b2b.babyandtravel.pl


