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Drodzy Państwo,

oddajemy w Wasze ręce kolejny katalog marki BabyMatex, której produkty                     
z powodzeniem zdobywają uznanie kolejnych rynków europejskich.

Zadowolenie dzieci oraz rodziców, którzy sięgają po wyroby BabyMatex                   
jest dla nas motywacją do rozwoju. Nasze 26-letnie doświadczenie, zaplecze 
technologiczne oraz dorobek naukowy, gwarantują, że otrzymujecie Państwo 
wyroby przemyślane i stworzone od podstaw. Posiadamy własny dział                                   
kreatywno – rozwojowy oraz wiele opatentowanych rozwiązań, dzięki którym 
zyskaliśmy pozycję pioniera rynku.

Prócz sprawdzonych rozwiązań o odmienionym wzornictwie, przedstawiamy 
m.in. nową serię materacyków, produkty linii                         oraz nowe kolekcje 
pościeli i kocy. To tylko niektóre z naszych propozycji na nadchodzący rok.

 Jesteśmy gotowi na Wasze zaufanie

Ladies and gentlemen,

We give in your hands the next BabyMatex brand catalogue, which products 
successfully gain recognition on new European markets.

Satisfaction of children and parents who purchase for BabyMatex products is for us 
a motivation to develop. Our25 years of experience, technological resources and scien-
tific achievements, ensure that you receive the products thought out and created from 
the beginning. We have our own department of creativity and development , and a 
lot of patented solutions because of which we have gained pioneer position on the 
market.

Besides the proven solutions in a changed design, we present a new series of mat-
tresses,                                    products and the new collection of bed sets and blankets. These 
are only few of our proposals for the coming year.

We are ready for your trust. 

Vážení zákazníci,

předáváme do Vašich rukou další katalog značky BabyMatex, jejíž výrobky úspěšně 
získávají uznání  v dalších a dalších evropských státech.

Spokojenost dětí a jejich rodičů, kteří se rozhodli pro výrobky BabyMatex, je pro nás 
motivací k dalšímu rozvoji. Naše 25letá zkušenost, technologické zajištění a získané 
vědomosti garantují, že dostáváte od základu promyšlené výrobky. Vlastníme vlastní 
rozvojovo-kreativní oddělení a také mnoho patentovaných řešení, díky kterým jsme 
získali přední pozici na trhu.

Kromě vyzkoušených řešení vlastních vzorů, Vám představujeme mimo jiné novou 
kolekci matrací, výrobků z řady                                 a také novou kolekci fusaků.

Tohle jsou pouze některé výrobky z naší nabídky na nadcházející rok. 
Jsme připraveni na Vaši důvěru. 

Nowa linia produktów
New product line
Die neue Produktlinie
Nová produktová línia
Hовaя линия продуктов

Z myślą o komforcie dzieci, które często całą dobę spędzają w łóżeczku, 
wózku lub foteliku marka BabyMatex® przedstawia Państwu innowacyjną linię 
produktów AERO Line. 

Jako pionierzy i twórcy opatentowanych rozwiązań produktów linii              
AERO Line, dla Państwa wygody, wyróżniliśmy je w niniejszym katalogu logo                      
w chmurce.

Podukty linii AERO Line są w stanie zapewnić miękkość, lekkość                                                        
i nieustanną, swobodną cyrkulację powietrza pod całym ciałem dziecka tak aby 
wszędzie mogło czuć się dobrze, higienicznie i komfortowo. 

Zmniejszenie ryzyka przegrzania i nadmiernej potliwości a nawet odparzeń 
dziecka oraz zniwelowanie zagrożenia śmiercią łóżeczkową i uduszenia to cel 
nadrzędny stworzenia linii AERO Line. 

Produkty AERO Line są wykonane z hipoalergicznych materiałów                                              
i otrzymują certyfikaty najwyższej klasy.

With care about comfort of children who often spend the whole day in bed, 
trolley or car seat, BabyMatex® brand presents you an innovative line of products 
AERO Line.

As a pioneer and creator of the patented products line of AERO Line for easy 
recognize, we distinguished them in this catalog by the logo in cloud on a blue 
background.

AERO Line products are able to provide softness, lightness and the constant air 
circulation under the whole body of the child. So that a child can feel good, hygienic 
and comfortable anywhere. Reducing the risk of overheating, excessive sweating child, 
overcoming threats cot death and suffocation is the overarching goal to create lines 

AERO Line.

AERO Line products are made of 
hypoallergenic materials and receive 

certificates of the highest class.
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Podkłady higieniczne
Hygienic pad 

Prześcieradła
Sheets
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Poduszka pozycjonująca PEPI
Positioning pillow PEPI
Positionierendes Kissen PEPI
Plyšový polštář za krk PEPI 
Подушка под шею PEPI
Welur: 82% bawełna, 18% poliester
Wypełnienie: antyalergiczny mikrogranulat perełkowy 
Velour / Velours: 82% cotton / Baumwolle, 18% polyester / Polyester
Filling: anti-allergy microbeads / Füllung: antiallergische Mikroperlen
Samet / Велюр: 82% bavlna / хлопок, 18% polyester / полиэстер
Výplň: polystyrenové kuličky / Наполнение: жемчужный 
микрогранулят



R-32

CONSTANT
AIR CIRCULATION

0067

Poduszka poporodowa OPONKA
Mom’s post-natal pillow OPONKA
Stützkissen OPONKA zur Benutzung
nach der Schwangerschaft und Geburt
Poporodní polštář OPONKA
Подушка послеродовая OPONKA

100% bawełna
Wypełnienie: antyalergiczny mikrogranulat 
perełkowy
100% cotton / Baumwolle
Filling: anti-allergy microbeads / Füllung: 
antiallergische Mikroperlen
100% bavlna / хлопок
Výplň: polystyrenové kuličky / Наполнение: 
жемчужный микрогранулят

50 × 45 cm
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Poduszki
Pillows

Materacyki
Mattresses









Innowacyjna „poduszka powietrzna” z włókien 3D dla ciągłej cyrkulacji powietrza. 
Innovative 3D mesh „air pillow” for continuous air circulation.

Materacyk 2-stronny. 
2-sided mattress.
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Certyfikowany klej nierozpuszczalnikowy przeznaczony do kontaktu z dziećmi.
Certificated non-solvent glue, destined for a contact with children.







2 in 12 in 1

Ręczniki
Bath towels
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100 × 135 / 40 × 60 cm
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BumpAIR® with
AERO Mesh 3D System
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Lower risk of overheating

Breathable fabric

No leverage for climbing

Restricts limbs from gaps in cot bars

Protects against bumps and knocks

Fits safely under mattress level

NO BUMPER
STANDARD

BUMPER BumpAIR®

Kocyki
Blankets







Materacyki
Mattresses

75 × 100 cm 



75 × 100 cm 



100% NATURAL COTTON Based Fiber
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19 70 × 80 cm

 



40 × 50 cm

Moisture





  

  
18-36 kg

 



  

   

MORISMORIS
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