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Meil on nii hea meel tutvustada Sulle esmakordselt Babyluv 
Kidsi jõulukataloogi. Oleme siia kogunud meie poe parimad 
leiud, et jõulukingi valimine oleks lihtsam ja kingisaajal rõõmu 
pikemaks ajaks kui vaid jõuluõhtuks.

Maagilist aastalõppu!

Hei!

kids

Carina ja Keiro



MODU



Tähelepanu, valmis 
olla, läks!

Taanlaste loodud MODU on 
toodetud eelkõige mõeldes nii 
beebide kui väikelaste arengu 
olulistele etappidele. Selleks, et 
vanemad ei peaks soetama 
tervet elamist täis mänguasju, 
pakub üks imeline MODU    
tõeliselt palju erinevaid    
võimalusi.

MODU on justkui ralliauto, 
tasakaalulaud, käru, kiikhobune 
ja ehitusplokid kõik koos ühes 
mänguasjas!

MODU ehitusplokid 14tk
119€

MODU ehitusplokid 20tk
159€

MODU ehitusplokid 34tk
239€



Connetix



Ehitame maja,
ehitame maja ...

Connetix on tuntud oma tugevate magnetite pool-
est, tänu millele püsivad lossid ja tornid ilusti koos 
ning see annab lapsele võimaluse pikemalt ühe ja 
sama ehitisega põnevaid rollimänge mängida.

Connetix klotside abil õpib laps kasutama oma 
kujutlusvõimet, et luua nii 2D kui 3D kujundeid. 
Lõputud mänguvõimalused soodustavad            
kognitiivset arengut, ruumiteadlikkust, käe-silma 
koordinatsiooni ning peen- ja jämemotoorikat. 
Visadus, vastupidavus ja koostöö on sotsiaalsed 
oskused, mille arenemist Connetixi klotsid just       
eriliselt toetavad.



Rainbow
kollektsioon

Connetix Creative pack 100tk
109.95€

Connetix Mega pack 212tk
219.95€

Connetix Base Plate pack 2tk
45.95€

Connetix Expansion pack 40tk
65.95€

Connetix Starter pack 62pcs
75.95€

Komplektid sisaldavad suurel 
hulgal erinevate kujudega klotse, 
mille abil saab luua võimsaid 
losse, torne või 3D mustreid ning 
kasutada klotse edukalt ka 
üldhariduslikul õppimisel. Ehituse 
käigus õpitakse tundma värvilisi 
kujundeid ning läbi valgusmängu 
tajutakse varjude tekkimist, mis 
kõik aitavad kaasa laste       
ruumilise taju arendamisel.



92-osalise komplekti kõige põnevam osa on läbipaistvad torud, mille 
abil erineva keerukusega tunneleid luua. Tänu sellele, et torud on läbi-
paistvad, on lastel hea palli teekonda jälgida. Lisaks on pakis puidust 
pallid, 36 magnetilist ühendusklotsi ja ideevoldik.

Motion pack laseb väikestel masinafännidel ehitada 
lõputuid liikuvaid versioone ning     kaasata kõiki  
Connetixi klotse sõidukite ehitamisel. Komplektis on 
kaasas vastupidavad kummist rattad, erinevad    
klotsid ja ideevihik.

Connetix Ball Run 92tk
94.95€

Connetix Motion Pack 24tk
49.95€



UUS! Connetix
Pastel Collection

Connetix Pastel Mega pack 202tk
234.95€

Connetix Pastel Geometry pack 40tk
65.95€









SeenelambidSeenelambid



Tere tulemast 
muinasjutumaailma

Öövalgusti annab väga pehme valguse ning aitab 
pisikestel mõnusalt magama jääda. Lamp on kena 
dekoratiivese nii põledes kui kustus olles.               
Seenevalgustiga on kaasas turvaline 1,5W LED-prin.

Suurused:
- väike: 15cm x 28cm
- keskmine: 26cm x 20cm 
- suur: 29cm x 21cm

Väike seenelamp
52€

Keskmine seenelamp
69.50€

Suur seenelamp
84€



Lillagunga



Lillagunga rõngad
156€

Superkangelase
lennukomplekt

Lillagunga rõngad on kaasaegse tilgakujulise   
disainiga, mis on mõeldud nii kiikumiseks kui ka 
võimlemiseks. Rõngaid on tänu oma disainile väga 
mugav käes hoida ja kõrgust on lihtne reguleerida. 
Komplektiga on kaasas laekinnitused väärtuses 
12€.
Kandevõime kuni 90kg
Materjal: puit (tamm), köis (polüpropüleen),      
karabiinid (roostevaba teras)



Waytoplay



Sinu pisikese
suur maailm

Waytoplay rajad on imeline 
lahendus loominguliseks 
mänguks. Raja tükid on 
tööriistad ning laps mõtleb 
ise välja reeglid. Waytoplay 
pakub rõõmu ilma wifi,  
juhtmete ja ekraanideta. 
Waytoplay rajad on väga 
vastupidavad ja neid võib 
kasutada nii toas kui 
välitingimustes.

Ringroad 12tk
33€

Highway 24tk
63€

King of the Road 40tk
105€



Wobbel



Kujutlusvõimel
pole piire

Wobbel tasakaalulaud Original
115€

Wobbel360
135€

Wobbel on minimalistliku disainiga            
klassikaline tasakaalulaud. Minimaalse           
disainiga Wobbel arendab tasakaalu,    
kreatiivsust ja soodustab vaba mängu.       
Vastupidav tasakaalulaud on mõeldud nii 
mängimiseks kui puhkamiseks.
Vanusele 0-100 aastat. Kandevõime kuni 200 
kg. Materjal: FSC pöök, Wobbeli kaal ~ 5 kg.



Crayon Rocks



Tulevase kunstniku
esimene komplekt

Erksavärvilised kriidid 
loovad kauni tekstuuriga 
laste kunstiteoseid. Tulemus 
sarnaneb õlipastellidele. 
Parim värvimisvahend Sinu 
pisikesele, mis stimuleerib 
loovust ja kujutlusvõimet – 
kriidid võimaldavad   
väikestel sõrmedel hõlpsalt 
värvida suurte tõmmetega.

Sojavahast kriidid 8tk
11€

Sojavahast kriidid 16tk
16€

Sojavahast kriidid 32tk
24€



Loomakostüümid



Hoidke alt, loomakesed
vallutavad maailma!

Loomakostüüm White Tiger
99€

Loomakostüüm Hare
99€

Pehmed ja realistlikud loomakostüümid       
pakuvad tõeliselt palju rõõmu kogu perele. 
Need on disainitud Belgias ning iga kostüüm 
on originaalne ja teistest pisut erinev. Kõik 
kostüümid on disainitud võimalikult                  
realistlikena, et lastel oleks metsikus looduses 
pesitsevaid loomakesi võimalik kõige    
paremini jäljendada. Kostüümi saab kasutada 
ka kaisuteki, mängumati või lihtsalt ilusa 
sisekujunduselemendina lastetoa põrandal.



Loomakostüüm Unicorn
99€

Loomakostüüm Lion
99€

Loomakostüüm Tiger
99€

Loomakostüüm Bear
99€





BigStuffed



Mänguasjad,
mis elavad

Iga BigStuffed’ poolt    
valmistatud loom vastab 
Euroopa kõrgeimatele  
standarditele. Mänguasi on 
sobilik juba imikueast alates 
ning valmis saama iga 
lapse pikaajaliseks sõbraks! 
Valmistamisel on tähelepa-
nu pööratud ka kõige    
pisematele detailidele. 
Looma õmblused on 
tugevad ning silmade      
kinnitus lapsesõbralik ja 
turvaline.

Suur Octopus
165€

Mini Albino Octopus
50€

Suur Whale
125€



Suur Mammoth
180€

Suur Diplo
170€

Väike Diplo
120€

Väike Mammoth
130€

Mini Albino Whale
40€





Lauamängud



Püüa mängulauda kallutades saada mehike ühte 
nummerdatud aukudest. Oluline on, et tegelane 
mängulaualt alla ei kukuks. Ärge laske end esialgu 
lihtsana tunduvast ülesandest petta – mehikesed on 
päris jonnakad!

Puiduplokkidest müürile asetatud lehma alt võetakse ükshaaval 
plokke ära, kuni sein liialt ebakindlaks muutub ja lehm selle otsast alla 
kukub. Keskendumist ja kannatlikkust nõudev mäng.

Wobbling Wall mäng
17.95€

Jolly Tumbler mäng
10.50€



Vahva strateegiamäng kahele! Hea ilma korral sobib 
ka õues mängimiseks. Kordamööda saavad mõle-
mad mängijad lauale ühe oma värvi ketta lisada. 
Mängu võidab see, kellel õnnestub esimesena kokku 
saada neljane oma värvis rida.

Ümbermaailmareis on üks neist lauamängudest, mida nii iga laps kui 
ka täiskasvanu võiks mõnikord oma pere seltsis mängida. Lihtne, aga 
lõbus mäng, mis on lihtsasti mõistetav ja ometi palju entusiasmi 
pakkuv.

Ümbermaailmareis
12.50€

Giant Wooden 4
55.50€



Mäng sisaldab endas 24 siili, kes tuleb üksteise najale üheks             
siilikuhjaks laduda. Oma osavuse ja kannatlikkuse võib proovile 
panna nii üksi siili ladudes kui ka mitmekesi. Sel juhul lisab iga    
osaleja ühe siilikese, kuni torn liialt kõrgeks saab ja ümber kukub. 
Lihtsa sisuga, aga küllaga põnevust pakkuv mäng!

Siilide tasakaalumäng
15.95€



kids


