
Utazási tippek,ajánlatok 2. 
DEVRON IMPEX KFT.



Kirándulás a szabadban

Családi kirándulás 

biztonságosan, a természetben!



Baby Design 
Coco sport babakocsi 2021

• 6 hónapos kortól 15 kg-ig

• 4 db géllel töltött gumikerék

• Rugós felfüggesztés mind a 4 keréken

• 3 kg-ig terhelhető, nagy bevásárlókosár

• Ecobőr borítású karfa és tolókar

• Cipzárral bővíthető, vízlepergető 
anyagból készült UV szűrős kupola

• Háttámla fokozatmentesen, majdnem 
vízszintes pozícióig dönthető

• Az 5 pontos biztonsági öv magassága 
három fokozatban állítható

• Kivehető és mosható szűkítőbetét

Fogyasztói ár: 67.990 Ft

Cikkszám: BD21_COCO_09

Szűkítőbetét-tartozék



Baby Design 
Look Air sport babakocsi 2020

• 6 hónapos kortól 15 kg-ig

• 4 db fújható barázdált gumikerék

• Rugós felfüggesztés mind a 4 keréken

• 3 kg-ig terhelhető, nagy bevásárlókosár

• Ecobőr borítású karfa és tolókar

• Cipzárral bővíthető kupola

• Szellőzőnyílás a kupolán és a fejrésznél

• Háttámla fokozatmentesen, egykezes 
gomb segítségével majdnem vízszintes 
pozícióig dönthető

• Az 5 pontos biztonsági öv magassága 
három fokozatban állítható

Fogyasztói ár: 96.990 Ft

Cikkszám: BD20LOOKAIR27

4 db fújható, barázdált gumikerék



Baby Design
Wave sport babakocsi 2020

• Újszülött kortól 22 kg-ig

• 4 db barázdált, poliuretán kerék

• Rugós felfüggesztés mind a 4 keréken

• 3 kg-ig terhelhető, nagy bevásárlókosár

• Ecobőr borítású karfa és tolókar

• Cipzárral bővíthető, vízlepergető 
anyagból készült UV szűrős kupola

• Háttámla fokozatmentesen, majdnem 
vízszintes pozícióig dönthető

• Fix 5 pontos biztonsági öv, párnázott 
vállpántokkal felszerelve

• Kivehető és megfordítható szűkítőbetét

Fogyasztói ár: 89.990 Ft

Cikkszám: BD20WAVE03

*Ajánlott kiegészítő termék

Nuvita myMIA pelenkázó táska



Jané
Revolution kenguru

• 3,5-15 kg között kenguruként, 9-20 kg 
között csípőhordozóként használható

• Elöl, oldalt és hátul is lehet hordozni 
benne a babát

• Az alsó része cipzárral levehető, és külön 
csípőtámaszként alkalmazható

• Felhelyezése csatokkal lehetséges

• Széles és kényelmes vállpántok segítik a 
súlyelosztást a hordozó szülő számára

• Ergonomikus kialakítás és nyakvédelem 
került kialakításra a baba számára

• Légáteresztő, 100%-ban megbízható 
minőségi anyagokból készült

• Mérete: 50x38 cm

Fogyasztói ár: 24.990 Ft

Elérhető színek: T80 Horizons, T48 Greyland



Babakocsi-kiegészítők

Baby Design babakocsi betét

Fogyasztói ár: 28.990 Ft

Be Cool Skate univerzális 

testvérfellépő

Fogyasztói ár: 12.990 Ft

Jané univerzális pohártartó

Fogyasztói ár: 2.990 Ft



Hasznos utazási kiegészítők

Espiro pelenkázó táska

Kismamáknak több színben

Munchkin itatópohár 266 ml

Miracle 360 Wild Love itatópohár
1 éves kortól 

Tickless kullancsriasztó

Ultrahangos kullancsriasztó készülék
több korosztály részére 

Fogyasztói ár: 15.990 Ft Fogyasztói ár: 3.290 Ft Fogyasztói ár: 6.990 Ft-tól



Elérhetőségek

Riszter Leila
nagykereskedelmi vezető

Hilbert Ákos
nagykereskedelmi értékesítő

Nagy Brigitta Zsófia
nagykereskedelmi értékesítő

+36 20 328 6066
riszter.leila@devron.hu

+36 20 236 5411
hilbert.akos@devron.hu

+36 20 328 6010
nagy.brigitta@devron.hu

Raktárkészlet- és szállítási információkért keresd nagykereskedelmi értékesítő kollégáinkat!


