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Wszystkie artykuły produkowane przez firmę Tega 
są WyTWarzane Wyłącznie W Polsce, co wpływa na 
rozwój rodzimego rynku produktów dziecięcych.

 Firma TeGa powstała 1990 roku i  jest produ-
centem wysokiej jakości artykułów z plastiku oraz 
tekstyliów dla dzieci i niemowląt. została stworzona 
przez ludzi z pasją, która umożliwia nam wyjątkowe 
podejście do klienta gwarantujące troskę o jego po-
trzeby i wymagania. oferowane przez nas produkty 
odzwierciedlają aktualne trendy wzornictwa, a ofer-
ta handlowa może zaskoczyć bogactwem stylów 
nowoczesnego design’u dopasowanych do każdego 
budżetu. nasze produkty zostały zaprojektowane, by 
zapewnić maksymalną wygodę oraz bezpieczeństwo 
podczas codziennej pielęgnacji naszych pociech. roz-
budowana gama wspaniałych dziecięcych postaci 
oraz szeroki wachlarz kolorystyczny na pewno po-
zwolą na wybór odpowiedniego produktu.
specjalizujemy się w zaopatrywaniu dystrybutorów, 
hurtowni oraz sieci sklepów dziecięcych zarówno 
w  Polsce, krajach Unii europejskiej, rosji, Ukrainie, 
krajach bałkańskich, jak i również krajach dalekiego 
wschodu. naszym priorytetem jest dostarczanie na 
rynek produktów bezpiecznych, funkcjonalnych, in-
nowacyjnych, dostosowanych do potrzeb dziecka. 
zaowocowało to licznymi nagrodami, jak i  również 
wieloma pozytywnymi opiniami instytutu Matki 
i Dziecka. naszym nadrzędnym celem jest ciągłe pod-
noszenie jakości naszych usług, a  przede wszystkim 
satysfakcja naszych klientów. Potwierdzeniem ja-
kości naszych kluczowych produktów jest uzyskanie 
prestiżowego certyfikatu TÜV rheinland. 

 The company TeGa was founded in 1990 and 
is recognizable manufacturer of high-quality plas-
tic products and textiles for children and infants. it 
was created by people with passion, which allows us 
a  unique approach to the clients guaranteeing care 
for its needs and requirements. our products reflect 
to current trends of design and our sales offer may 
surprise by richness of styles with modern design 
matching each budget. our products are designed 
to provide maximum of comfort and safety during 
the daily care of our children. an extensive variety of 
children’s wonderful characters and a wide range of 
colours definitely will help to select the right product.
We specialize in supplying distributors, wholesale 
and retail chains either in Poland and countries of 
european Union, russia, Ukraine, Balkan countries 
and also markets of the Far east. our main priority is 
to deliver to the market products that are safe, func-
tional, innovative, adapted to the needs of the child. 
Thanks to it our efforts were recognized and granted 
with many awards also receiving positive rate of the 
Health institute of Mother & child. our main goal is 
continuous improvement of quality of our services 
and satisfaction of our clients. confirmation of the 
quality of our key products is approved by possessing 
prestigious TÜV rheinland certificate.

www. tegababy.pl
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Linia BASIC stanowi podstawową gamę produktów w atrakcyjnej ofercie 

cenowej. znajdziemy w niej kilkanaście pięknych, pastelowych oraz perłowych  

kolorów ze znanymi tradycyjnymi, dziecięcymi postaciami. 

Wysoka jakość wykonania, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo potwierdza 

wieloletnie zaufanie naszych klientów.

• • •

our offer start up with BASIC line represented by ForesT FairyTale and 

DUcK. you can find those products in beautiful, pastel and simple colours  

with well-known, traditional characters. 

High quality of product together with functionality and safety confirms long 

lasting trust of our clients.

TECHNOLOGYIML





FOREST FAIRYTALE

Leśna Opowieść  to linia opowiadająca 

o przyjaciołach z zielonego lasu. spotkamy 

w niej leśne zwierzątka, które umilą dziecku 

codzienną higienę. Każda z postaci jest inna 

i opowiada swoją historię.  

Produkty w tej linii charakteryzują się 

nowoczesnym designem oraz najwyższym 

bezpieczeństwem użytkowania,  

który potwierdza prestiżowy certyfikat 

TUV rhinland Polska.  

linia ta została rozbudowana o materiały 

edukacyjne oraz zabawy, które można pobrać 

z naszej strony www za pomocą skanera 

kodów Qr. znajdują się tam opisy postaci, 

kolorowanki, gry oraz plakaty ze wszystkimi 

postaciami w linii. 

Forest Fairytale  is a line about friends 

from the green forest. We will meet forest 

animals in it, which will make the child’s 

everyday hygiene easier. each character  

is different and tells his story.  

The products in this line are characterized 

by modern design and the highest 

safety of use, which is confirmed by the 

prestigious TUV rhinland Polska certificate. 

This line has been expanded with 

educational materials and games that can 

be downloaded from our website using 

a Qr code scanner.  

There are descriptions of characters, 

coloring books and posters with all 

characters in the line.



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-001-107 

5 902963 0 1 5 1 8 1

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty  
with music 
ForesT FairyTale

 

TECHNOLOGYIML

Po-069-107 

5 902963 015594

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    5
    600

nocnik 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-091-107

5 902963 0 7 1 6 5 1

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty with misic 
ForesT FairyTale

 

TECHNOLOGYIML

Po-071-107 

5 902963 015648

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

8

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-007-107

5 902963 071897

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-073-107

5 902963 0 1 5 6 9 3

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    15
    180

nakładka sedesowa   
leŚna oPoWieŚĆ           

Toilet trainer  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-090-107

5 902963 071842

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip toilet 
trainer 
ForesT FairyTale

  

TECHNOLOGYIML

FF-002-107 

5 902963 015136

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    10  
  600

9

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek 
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

anti-slip  
footstool 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-006-107 

5 902963 0 7 1 9 4 1

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 102cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-005-107 

5 902963 071996

 
jasny  

różowy

light 
pink

    5
    200

Wanna 86 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 86 cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-004-107 

5 902963 015037

 
jasny  

różowy

light 
pink

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
leŚna oPoWieŚĆ                    

anti-slip  
bath seat  
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-003-107 

5 902963 015082

jasny  
różowy 
+ biały

light  
pink 

+ white

    10
    240

10

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



Janek & Stefania

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
leŚna oPoWieŚĆ

Deckchair for bath 
ForesT FairyTale

FF-026-107

5 902963 000149  

 
jasny  

różowy

light 
pink

    30
    1000

11

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-001-109 

5 902963 0 1 5 1 6 7

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-069-109 

5 902963 0 1 5 6 1 7

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    5
    600

nocnik 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-091-109 

5 902963 071637

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty with misic 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-071-109 

5 902963 015662

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

12

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-007-109 

5 902963 0 7 1 8 7 3

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-073-109 

5 902963 015716

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    15
    180

nakładka sedesowa   
leŚna oPoWieŚĆ           

Toilet trainer  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-090-109 

5 902963 0 1 5 5 6 3

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip toilet 
trainer 
ForesT FairyTale

  

TECHNOLOGYIML

FF-002-109 

5 902963 0 1 5 1 1 2

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    10
    600

13

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek 
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

anti-slip  
footstool 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-006-109 

5 902963 071927

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 102cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-005-109 

5 902963 071972

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    5
    200

Wanna 86 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 86 cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-004-109 

5 902963 0 1 5 0 1 3

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
leŚna oPoWieŚĆ                    

anti-slip  
bath seat  
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-003-109 

5 902963 015068

jasny  
żółty 

+ biały

light  
yellow 
+ white

    10
    240

14

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



Maurycy

Adela

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
leŚna oPoWieŚĆ

Deckchair for bath 
ForesT FairyTale

FF-026-109

5 902963 0 0 0 1 2 5

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    30
    1000

15

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-001-111 

5 902963 0 1 5 1 5 0

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-069-111 

5 902963 015624

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    5
    600

nocnik 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-091-111 

5 902963 0 7 1 6 2 0

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty with misic 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-071-111 

5 902963 015679

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    10
    600

16

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-007-111 

5 902963 071866

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-073-111 

5 902963 0 1 5 7 2 3

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    15
    180

nakładka sedesowa   
leŚna oPoWieŚĆ           

Toilet trainer  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-090-111 

5 902963 0 1 5 5 7 0

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip toilet 
trainer 
ForesT FairyTale

  

TECHNOLOGYIML

FF-002-111 

5 902963 0 1 5 1 0 5

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    10
    600

17

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek 
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

anti-slip  
footstool 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-006-111 

5 902963 0 7 1 9 1 0

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 102cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-005-111 

5 902963 0 7 1 9 6 5

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    5
    200

Wanna 86 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 86 cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-004-111 

5 902963 015006

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
leŚna oPoWieŚĆ                     

anti-slip  
bath seat  
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-003-111 

5 902963 0 1 5 0 5 1

jasny  
beżowy 
+ biały

light  
beige 

+ white

    10
    240

18

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



Jeremi

Irenka

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
leŚna oPoWieŚĆ

Deckchair for bath 
ForesT FairyTale

FF-026-111 

5 902963 000156

 
jasny  

beżowy

light 
beige

    30
    1000

19

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-001-112 

5 902963 0 1 5 1 4 3

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-069-112 

5 902963 0 1 5 6 3 1

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    600

nocnik 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-091-112 

5 902963 0 7 1 6 1 3

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty with misic 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-071-112 

5 902963 015686

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

20

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-007-112 

5 902963 071859

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-073-112 

5 902963 0 1 5 7 3 0

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    15
    180

nakładka sedesowa   
leŚna oPoWieŚĆ           

Toilet trainer  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-090-112 

5 902963 015587

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip toilet 
trainer 
ForesT FairyTale

  

TECHNOLOGYIML

FF-002-112 

5 902963 015099

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    10
    600

21

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek 
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

anti-slip  
footstool 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-006-112 

5 902963 0 7 1 9 0 3

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 102cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-005-112 

5 902963 071958

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    200

Wanna 86 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 86 cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-004-112 

5 902963 014993

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
leŚna oPoWieŚĆ                    

anti-slip  
bath seat  
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-003-112 

5 902963 015044

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    10
    240

22

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



Matylda & Klara

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
leŚna oPoWieŚĆ

Deckchair for bath 
ForesT FairyTale

FF-026-112

5 902963 0 0 0 1 1 8

 
jasny  

zielony

light 
green

    30
    1000

23

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-001-108

5 902963 0 1 5 1 7 4

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip potty  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-069-108

5 902963 0 1 5 6 0 0

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    600

nocnik 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-091-108

5 902963 071644

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
leŚna oPoWieŚĆ 

Potty with misic 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-071-108

5 902963 0 1 5 6 5 5

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

24

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-007-108

5 902963 0 7 1 8 8 0

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
leŚna oPoWieŚĆ

Potty-chair  
with music 
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

Po-073-108

5 902963 015709

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    15
    180

nakładka sedesowa   
leŚna oPoWieŚĆ           

Toilet trainer  
ForesT FairyTale

TECHNOLOGYIML

FF-090-108

5 902963 015556

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
leŚna oPoWieŚĆ

non-slip toilet 
trainer 
ForesT FairyTale

  

TECHNOLOGYIML

FF-002-108

5 902963 0 1 5 1 2 9

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    10
    600

25

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

leŚna oPoWieŚĆ 
Forest Fairytale

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek 
antypoślizgowy 
leŚna oPoWieŚĆ

anti-slip  
footstool 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-006-108

5 902963 071934

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 102cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-005-108

5 902963 071989

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    200

Wanna 86 cm 
leŚna oPoWieŚĆ

Bath 86 cm 
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-004-108

5 902963 0 1 5 0 2 0

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
leŚna oPoWieŚĆ                     

anti-slip  
bath seat  
ForesT FairyTale

   

TECHNOLOGYIML

FF-003-108

5 902963 0 1 5 0 7 5

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    10
    240

26

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



Alex

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
leŚna oPoWieŚĆ

Deckchair for bath 
ForesT FairyTale

FF-026-108 

5 902963 000132

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    30
    1000

27

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette





kaczka



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-122

5 902963 0 1 5 3 1 0

jasny  
szary 

+ biały

light  
gray 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-122

5 902963 015747

jasny  
szary 

+ biały

light  
gray 

+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-122

5 902963 071552

 
jasny  
szary

light 
gray

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-122

5 902963 015808

 
jasny  
szary

light 
gray

    10
    600

30

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-122

5 902963 0 1 5 4 9 5

 
jasny  
szary

light 
gray

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-122

5 902963 015266

jasny  
szary 

+ biały

light  
gray 

+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-122

5 902963 015198

jasny  
szary 

+ biały

light  
gray 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-122

5 902963 071682

 
jasny  
szary

light 
gray

    5
    200

31

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-122

5 902963 071774

 
jasny  
szary

light 
gray

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-122

5 902963 0 7 1 8 3 5

jasny  
szary 

+ biały

light  
gray 

+ white

    10
    240

32

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-129

5 902963 015327

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-129

5 902963 015754

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-129

5 902963 071569

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-129

5 902963 0 1 5 8 1 5

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

33

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-129

5 902963 0 1 5 5 0 1

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-129

5 902963 0 1 5 2 7 3

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-129

5 902963 015204

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-129

5 902963 071668

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    200

34

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-129

5 902963 071767

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-129

5 902963 071828

jasny  
niebieski 

+ biały

light  
blue 

+ white

    10
    240

35

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-130

5 902963 0 1 5 3 4 1

jasny  
różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-130

5 902963 0 1 5 7 6 1

jasny  
różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-130

5 902963 071576

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-130

5 902963 015822

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

36

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-130

5 902963 0 1 5 5 1 8

 
jasny  

różowy

light 
pink

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-130

5 902963 0 1 5 2 8 0

jasny  
różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-130

5 902963 0 1 5 2 1 1

jasny  
różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-130

5 902963 071699

 
jasny  

różowy

light 
pink

    5
    200

37

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-130

5 902963 0 7 1 7 5 0

 
jasny  

różowy

light 
pink

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-130

5 902963 0 7 1 8 1 1

jasny  
różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    10
    240

38

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-131

5 902963 015334

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-131

5 902963 015778

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-131

5 902963 0 7 1 5 8 3

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-131

5 902963 015839

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

39

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-131

5 902963 0 1 5 5 2 5

 
jasny  

zielony

light 
green

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-131

5 902963 015259

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-131

5 902963 015228

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-131

5 902963 0 7 1 7 0 5

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    200

40

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-131

5 902963 0 7 1 7 4 3

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-131

5 902963 071804

jasny  
zielony 
+ biały

light  
green 

+ white

    10
    240

41

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-132

5 902963 015358

jasny żółty 
+ biały

light yellow 
+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-132

5 902963 0 1 5 7 8 5

jasny żółty 
+ biały

light yellow 
+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-132

5 902963 0 7 1 5 9 0

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-132

5 902963 015846

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

42

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-132

5 902963 015532

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-132

5 902963 015297

jasny żółty 
+ biały

light yellow 
+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-132

5 902963 0 1 5 2 3 5

jasny żółty 
+ biały

light yellow 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-132

5 902963 0 7 1 7 1 2

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    5
    200

43

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KaczKa 
Duck

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-132

5 902963 071736

 
jasny  
żółty

light 
yellow

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-132

5 902963 071798

jasny żółty 
+ biały

light yellow 
+ white

    10
    240

44

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KaczKa

non-slip potty 
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-001-133

5 902963 0 1 5 3 6 5

jasny  
fioletowy 

+ biały

light  
violet 

+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KaczKa

non-slip potty  
with music 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-070-133

5 902963 015792

jasny  
fioletowy 

+ biały

light  
violet 

+ white

    5
    600

nocnik 
KaczKa

Potty 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-091-133

5 902963 071606

 
jasny  

fioletowy

light 
violet

    10
    600

nocnik 
z pozytywką 
KaczKa 

Potty with misic 
DUcK

TECHNOLOGYIML

Po-072-133

5 902963 0 1 5 8 5 3

 
jasny  

fioletowy

light 
violet

    10
    600

45

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa   
KaczKa           

Toilet trainer  
DUcK

TECHNOLOGYIML

DK-090-133

5 902963 015549

 
jasny  

fioletowy

light 
violet

    10
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KaczKa

non-slip toilet 
trainer 
DUcK

  

TECHNOLOGYIML

DK-002-133

5 902963 0 1 5 3 0 3

jasny  
fioletowy 

+ biały

light  
violet 

+ white

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
KaczKa

anti-slip  
footstool 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-006-133

5 902963 015242

jasny  
fioletowy 

+ biały

light  
violet 

+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KaczKa

Bath 102cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-005-133

5 902963 0 7 1 6 7 5

 
jasny  

fioletowy

light 
violet

    5
    200

Tega Baby

KaczKa 
Duck

46

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KaczKa

Bath 86 cm 
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-004-133

5 902963 071729

 
jasny  

fioletowy

light 
violet

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
KaczKa                   

anti-slip  
bath seat  
DUcK

   

TECHNOLOGYIML

DK-003-133

5 902963 0 7 1 7 8 1

jasny  
fioletowy 

+ biały

light  
violet 

+ white

    10
    240

47

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette





Dinozaur Słoń Jednorożec

 Eco 
zwierzaki



Tega Baby

eco 
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik eco  
Dinozaur

Potty eco  
Dinosaur

   

TECHNOLOGYIML

Dn-001-135

5 902963 007148

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
Dinozaur

Potty eco 
with music 
Dinosaur

   

TECHNOLOGYIML

Po-056-135

5 902963 010216

 
jasny  

niebieski

light 
blue

    5
    600

nocnik eco  
Dinozaur

Potty eco  
Dinosaur

   

TECHNOLOGYIML

Dn-001-138

5 902963 0 0 7 1 5 5

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
Dinozaur

Potty eco 
with music 
Dinosaur

   

TECHNOLOGYIML

Po-056-138

5 902963 0 1 0 2 2 3

 
jasny  

zielony

light 
green

    5
    600

50

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik eco  
Jednorożec

Potty eco  
Unicorn

   

TECHNOLOGYIML

JD-001-103

5 902963 007742

 
biały

white

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
Jednorożec

Potty eco 
with music 
Unicorn

   

TECHNOLOGYIML

Po-055-103

5 902963 0 1 0 1 9 3

 
biały

white

    5
    600

nocnik eco  
Jednorożec

Potty eco  
Unicorn

   

TECHNOLOGYIML

JD-001-104

5 902963 007759

 
różowy

pink

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
Jednorożec

Potty eco 
with music 
Unicorn

   

TECHNOLOGYIML

Po-055-104

5 902963 010209

 
różowy

pink

    5
    600

51

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

eco 
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik eco  
słoń

Potty eco  
elephant

   

TECHNOLOGYIML

sl-001-162

5 902963 0 1 1 2 3 7

 
biały

white

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
słoń

Potty eco 
with music 
elephant

   

TECHNOLOGYIML

Po-057-162

5 902963 010247

 
biały

white

    5
    600

nocnik eco  
słoń

Potty eco  
elephant

   

TECHNOLOGYIML

sl-001-140

5 902963 0 1 1 2 2 0

 
turkusowy

turquoise

    5
    600

nocnik eco 
z pozytywką  
słoń

Potty eco 
with music 
elephant

   

TECHNOLOGYIML

Po-057-140

5 902963 0 1 0 2 3 0

 
turkusowy

turquoise

      5
    600

produkt posiada certyfikat TüV rheinlald 
product is certified by TÜV rheinland

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette
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Linia PREMIUM charakteryzuje się innowacyjnością, designem oraz najwyższą 

jakością wykonania w najmodniejszych dziecięcych kolorach. Produkty te zo-

stały zaprojektowane by zapewnić maksymalną wygodę oraz bezpieczeństwo, 

podczas codziennej pielęgnacji naszych pociech. 

Postacie w linii PreMiUM poprowadzą nas przez bajkowy i kolorowy świat zwie-

rzątek w linii saFari, magiczną, dziewczęcą krainę wróżek i księżniczek w linii 

liTTle Princes, chłopięcą przygodę z samochodami w linii cars oraz wodny 

świat w linii aQUa. Produkty PreMiUM zawierają również przyjazne postacie 

w liniach MiŚ, soWy, KrÓliczKi, Pies i KoT oraz oryginalne grafiki w liniach FolK 

i royal BaBy.

Linia PREMIUM rozbudowana została o najwyższej jakości produkty dwukom-

ponentowe o antypoślizgowej podstawie, gwarantujące bezpieczeństwo użyt-

kowania.

Produkty z tej linii posiadają prestiżowy certyfikat TÜV rheinland, potwierdzają-

cy ich bezpieczeństwo i wysoką jakość.

• • •

The PREMIUM line tis characterized by innovation, modern design and the 

highest quality of products in the most fashionable colors. all of them are 

designed to provide maximum comfort and to keep a child safe during the daily 

care.

characters from the PREMIUM line take us to a fairy-tale and colorful world of 

animals in the saFari line, and magical, girlish land of fairies and princesses 

in the liTTle Princes line. The cars line has been designed for boys who love 

an adventure with cars. The aQUa line is for those who like underwater world.  

our PreMiUM products also include patterns with friendly creatures in lines like 

TeDDy Bear, oWls, liTTle BUnnies, DoG & caT as well as original graphics in the 

FolK and royal BaBy line.

The PREMIUM line has been expanded by the highest quality two-components 

products with anti-slip cover which guarantees safety.

Products from our offer received a prestigious TÜV rheinland certificate which 

confirms safety and high quality.

TECHNOLOGYIML





© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
PePPa PiG

non-slip potty 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

PP-001-103-r

5 902963 070760

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
PePPa PiG

non-slip potty  
with music 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-066-103-r 

5 902963 070883

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    600

nocnik eco 
PePPa PiG 

Potty eco 
PePPa PiG

   

TECHNOLOGYIML

PP-007-103-r 

5 902963 0 7 0 8 2 1

 
biały

white

    10
    600

nocnik eco 
z pozytywką 
PePPa PiG 

Potty eco  
with misic 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-067-103-r 

5 902963 070906

 
biały

white

    10
    600

Tega Baby

PePPa PiG
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
PePPa PiG

Potty-chair  
PePPa PiG 

TECHNOLOGYIML

PP-010-103-r 

5 902963 070845

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
PePPa PiG

Potty-chair  
with music 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-068-103-r 

5 902963 070920

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    15
    180

nakładka miękka   
PePPa PiG           

soft toilet trainer  
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

PP-020-103-r 

5 902963 070869

 
biały

white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
PePPa PiG

non-slip toilet 
trainer 
PePPa PiG

  

TECHNOLOGYIML

PP-002-103-r 

5 902963 070784

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    10
    600

59

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

PePPa PiG
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek  
antypoślizgowy 
PePPa PiG

anti-slip footstool 
PePPa PiG

  

TECHNOLOGYIML

PP-006-103-r 

5 902963 070807

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    200

Huśtawka  
modułowa 3 w 1  
PePPa PiG                         

swing 3 w 1  
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

PP-030-103-r 

5 902963 071248

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    1
    35

© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.60

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
PePPa PiG

non-slip potty 
PePPa PiG

  

TECHNOLOGYIML

PP-001-103-n 

5 902963 070777

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
PePPa PiG

non-slip potty  
with music 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-066-103-n 44

5 902963 070890

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    5
    600

nocnik eco 
PePPa PiG 

Potty eco 
PePPa PiG

   

TECHNOLOGYIML

PP-007-103-n 

5 902963 070838

 
biały

white

    10
    600

nocnik eco  
z pozytywką 
PePPa PiG 

Potty eco  
with misic 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-067-103-n 

5 902963 0 7 0 9 1 3

 
biały

white

    10
    600
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z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

PePPa PiG
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik krzesełko  
PePPa PiG

Potty-chair  
PePPa PiG 

TECHNOLOGYIML

PP-010-103-n 

5 902963 070852

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
PePPa PiG   

Potty-chair   
with music 
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

Po-068-103-n 

5 902963 070937

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    15
    180

nakładka miękka  
PePPa PiG

soft toilet trainer  
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

PP-020-103-n 

5 902963 070876

 
biały

white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
PePPa PiG

non-slip toilet traine 
PePPa PiG

   

TECHNOLOGYIML

PP-002-103-n 

5 902963 0 7 0 7 9 1

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    10
    600
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek  
antypoślizgowy 
PePPa PiG

anti-slip footstool 
PePPa PiG

   

TECHNOLOGYIML

PP-006-103-n 

5 902963 070814

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    5
    200

Huśtawka  
modułowa 3 w 1  
PePPa PiG                         

swing 3 w 1  
PePPa PiG

TECHNOLOGYIML

PP-030-103-n 

5 902963 0 7 1 2 5 5

biały 
+ niebieski

white 
+ blue

    1
    35
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z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette





Kroliczki



Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

non-slip potty 
liTTle BUnnies

  

TECHNOLOGYIML

Kr-001-103

5 902963 007964

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KrÓliczKi

non-slip potty  
with music 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-058-103

5 902963 010254

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

    5
    600

nocnik eco 
KrÓliczKi 

Potty eco 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-007-103

5 902963 0 0 8 1 4 5

 
biały

white

    10
    600

nocnik eco  
z pozytywką 
KrÓliczKi 

Potty eco  
with misic 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-059-103

5 902963 0 1 0 2 8 5

 
biały

white

    10
    600

66

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
KrÓliczKi

soft toilet trainer  
liTTle BUnnies

TECHNOLOGYIML

Kr-020-103

5 902963 0 0 8 3 8 1

 
biały

white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KrÓliczKi

non-slip toilet traine 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-002-103

5 902963 007995

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

   10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

anti-slip footstool 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-006-103

5 902963 0 0 8 1 1 4

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
KrÓliczKi

Bath 102 cm lUX 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-005-103

5 902963 008084

 
biały

white

    5
    200

67

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 92 cm lUX 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 92 cm lUX 
with plug 
liTTle BUnnies

  

Kr-011-103

5 902963 008329

 
biały

white

    5
    100

Wanna 86 cm 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 86 cm 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-004-103

5 902963 008053

 
biały

white

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
KrÓliczKi                   

anti-slip  
bath seat  
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-003-103

5 902963 008022

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
KrÓliczKi

Deckchair for bath 
liTTle BUnnies

Kr-026-103

5 902963 070999

 
biały

white

    30
    1000

Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

68

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Przewijak 
KrÓliczKi 

changing pad  
liTTle BUnnies

Kr-009-103

5 902963 008268

 
biały

white

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
80X80 
-103

5 902963 008237

 
biały

white

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
100X100 

-103

5 902963 008176

 
biały

white

    1
    400

Pojemnik  
KrÓliczKi

Multipurpose 
container  
liTTle BUnnies

Kr-010-103

5 902963 008299

biały 
+ błękitny

white 
+ light blue

    5
    60

69

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
KrÓliczKi

Blanket 75x100 cm  
liTTle BUnnies

MK-001

5 907996 441006

 
jasny 

niebieski

light 
blue

Kołderka 75x100cm 
KrÓliczKi

Quilt 75x100cm 
liTTle BUnnies

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
jasny 

niebieski

light 
blue

Poduszka 30x40cm  
KrÓliczKi

Pillow 30x40cm 
liTTle BUnnies

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
jasny 

niebieski

light 
blue

Poduszka 40x60cm 
KrÓliczKi

Pillow 40x60cm 
liTTle BUnnies

MK-004

5 907996 441037

 
jasny 

niebieski

light 
blue

70

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
KrÓliczKi

Blanket 75x100 cm  
liTTle BUnnies

MK-001

5 907996 441006

 
granatowy

navy 
blue

Kołderka 75x100cm 
KrÓliczKi

Quilt 75x100cm 
liTTle BUnnies

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
granatowy

navy 
blue

Poduszka 30x40cm  
KrÓliczKi

Pillow 30x40cm 
liTTle BUnnies

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
granatowy

navy 
blue

Poduszka 40x60cm 
KrÓliczKi

Pillow 40x60cm 
liTTle BUnnies

MK-004

5 907996 441037

 
granatowy

navy 
blue

71

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

non-slip potty 
liTTle BUnnies

  

TECHNOLOGYIML

Kr-001-104

5 902963 0 0 7 9 7 1

jasny różowy 
+ błękitny

light pink 
+ light blue

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KrÓliczKi

non-slip potty  
with music 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-058-104

5 902963 0 1 0 2 6 1

jasny różowy 
+ błękitny

light pink 
+ light blue

    5
    600

nocnik eco 
KrÓliczKi 

Potty eco 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-007-104

5 902963 008152

 
jasny  

różowy

light  
pink

    10
    600

nocnik eco  
z pozytywką 
KrÓliczKi 

Potty eco  
with misic 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-059-104

5 902963 010292

 
jasny  

różowy

light  
pink

    10
    600

72

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
KrÓliczKi

soft toilet trainer  
liTTle BUnnies

TECHNOLOGYIML

Kr-020-104

5 902963 008398

jasny różowy 
+ biały

light pink 
+ white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KrÓliczKi

non-slip toilet traine 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-002-104

5 902963 008008

jasny różowy 
+ błękitny

light pink 
+ light blue

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

anti-slip footstool 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-006-104

5 902963 0 0 8 1 2 1

jasny różowy 
+ błękitny

light pink 
+ light blue

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
KrÓliczKi

Bath 102 cm lUX 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-005-104

5 902963 0 0 8 0 9 1

 
jasny  

różowy

light  
pink

    5
    200

73

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 92 cm 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 92 cm 
with plug 
liTTle BUnnies

  

Kr-011-104

5 902963 008336

 
jasny  

różowy

light  
pink

    5
    100

Wanna 86 cm 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 86 cm 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-004-104

5 902963 008060

 
jasny  

różowy

light  
pink

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
KrÓliczKi                   

anti-slip  
bath seat  
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-003-104

5 902963 008039

 
jasny  

różowy

light  
pink

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
KrÓliczKi

Deckchair for bath 
liTTle BUnnies

Kr-026-104

5 902963 071002

 
jasny  

różowy

light  
pink

    30
    1000

74

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Przewijak 
KrÓliczKi 

changing pad  
liTTle BUnnies

Kr-009-104

5 902963 008275

 
jasny  

różowy

light  
pink

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
80X80-104

5 902963 008244

 
jasny  

różowy

light  
pink

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
100X100-104

5 902963 0 0 8 1 8 3

 
jasny  

różowy

light  
pink

    1
    400

Pojemnik  
KrÓliczKi

Multipurpose 
container  
liTTle BUnnies

Kr-010-104

5 902963 008305

jasny  
różowy

+ błękitny

light pink 
+ light blue

    5
    60

75

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

non-slip potty 
liTTle BUnnies

  

TECHNOLOGYIML

Kr-001-105

5 902963 007988

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KrÓliczKi

non-slip potty  
with music 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-058-105

5 902963 010278

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    5
    600

nocnik eco 
KrÓliczKi 

Potty eco 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-007-105

5 902963 008169

 
jasny  

zielony

light  
green

    10
    600

nocnik eco  
z pozytywką 
KrÓliczKi 

Potty eco  
with misic 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Po-059-105

5 902963 010308

 
jasny  

zielony

light  
green

    10
    600

76

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
KrÓliczKi

soft toilet trainer  
liTTle BUnnies

TECHNOLOGYIML

Kr-020-105

5 902963 008404

jasny zielony 
+ biały

light green 
+ white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KrÓliczKi

non-slip toilet traine 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-002-105

5 902963 0 0 8 0 1 5

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
KrÓliczKi

anti-slip footstool 
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-006-105

5 902963 008138

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
KrÓliczKi

Bath 102 cm lUX 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-005-105

5 902963 008107

 
jasny  

zielony

light  
green

    5
    200

77

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 92 cm 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 92 cm 
with plug 
liTTle BUnnies

  

Kr-011-105

5 902963 008343

 
jasny  

zielony

light  
green

    5
    100

Wanna 86 cm 
z odpywem 
KrÓliczKi

Bath 86 cm 
with plug 
liTTle BUnnies

     

TECHNOLOGYIML

Kr-004-105

5 902963 008077

 
jasny  

zielony

light  
green

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
KrÓliczKi                   

anti-slip  
bath seat  
liTTle BUnnies

   

TECHNOLOGYIML

Kr-003-105

5 902963 008046

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
KrÓliczKi

Deckchair for bath 
liTTle BUnnies

Kr-026-105

5 902963 0 7 1 0 1 9

 
jasny  

zielony

light  
green

    30
    1000

Tega Baby

KrÓliczKi 
little Bunnies

78

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Przewijak 
KrÓliczKi 

changing pad  
liTTle BUnnies

Kr-009-105

5 902963 008282

 
jasny  

zielony

light  
green

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
80X80-105

5 902963 0 0 8 2 5 1

 
jasny  

zielony

light  
green

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
KrÓliczKi

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
liTTle BUnnies

Kr-008  
100X100-105

5 902963 0 0 8 1 9 0

 
jasny  

zielony

light  
green

    1
    400

Pojemnik  
KrÓliczKi

Multipurpose 
container  
liTTle BUnnies

Kr-010-105

5 902963 008312

jasny zielony 
+ błękitny

light green 
+ light blue

    5
    60

79

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette







Tega Baby

soWy 
owls

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
soWy

non-slip potty 
oWls

  

TECHNOLOGYIML

so-001-103

5 902963 0 1 1 2 4 4

biały 
+ szary

white 
+ gray

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
soWy

non-slip potty  
with music 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

Po-047-103

5 902963 0 1 0 0 0 1

biały 
+ szary

white 
+ gray

    5
    600

nakładka miękka  
soWy

soft toilet trainer  
oWls

TECHNOLOGYIML

so-020-103

5 902963 0 1 1 5 8 9

 
biały

white

    10
    150

nakładka sedesoWy 
antypoślizgowa  
soWy

non-slip toilet traine 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-002-103

5 902963 0 1 1 2 7 5

biały 
+ szary

white 
+ gray

    10
    600

82

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek  
antypoślizgowy 
soWy

anti-slip footstool 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-006-103

5 902963 0 1 1 4 5 9

biały 
+ szary

white 
+ gray

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
soWy

Bath 102 cm lUX 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-005-103

5 902963 01 1398

 
biały

white

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
soWy

Bath 102 cm lUX 
with plug 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-005 oD-
PłyW-103

5 902963 0 1 1 4 2 8

 
biały

white

    5
    200

Wanna 86 cm 
soWy

Bath 86 cm 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-004-103

5 902963 011336

 
biały

white

    5
    255

83

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
z odpywem 
soWy

Bath 86 cm 
with plug 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-004  
oDPłyW-103

5 902963 0 1 1 3 6 7

 
biały

white

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
soWy                   

anti-slip  
bath seat  
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-003-103

5 902963 0 1 1 3 0 5

biały 
+ szary

white 
+ gray

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
soWy

Deckchair for bath 
oWls

so-026-103

5 902963 071088

 
biały

white

    30
    1000

Przewijak 
soWy 

changing pad  
oWls

so-009-103

5 902963 0 1 1 5 4 1

 
biały

white

    10
    80

Tega Baby

soWy 
owls

84

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
soWy

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
oWls

so-007  
80X80-103

5 902963 0 1 1 5 2 7

 
biały

white

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
soWy

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
oWls

so-007  
100X100-103

5 902963 0 1 1 4 8 0

 
biały

white

    1
    400

85

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
soWy

non-slip potty 
oWls

  

TECHNOLOGYIML

so-001-106

5 902963 0 1 1 2 5 1

szary 
+ biały

gray 
+ white

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
soWy

non-slip potty  
with music 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

Po-047-106

5 902963 0 1 0 0 1 8

szary 
+ biały

gray 
+ white

    5
    600

nakładka miękka  
soWy

soft toilet trainer  
oWls

TECHNOLOGYIML

so-020-106

5 902963 011596

szary 
+ biały

gray 
+ white

    10
    150

nakładka sedesoWy 
antypoślizgowa  
soWy

non-slip toilet traine 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-002-106

5 902963 0 1 1 2 8 2

szary 
+ biały

gray 
+ white

    10
    600

Tega Baby

soWy 
owls

86

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podnóżek  
antypoślizgowy 
soWy

anti-slip footstool 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-006-106

5 902963 011466

szary 
+ biały

gray 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
soWy

Bath 102 cm lUX 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-005-106

5 902963 0 1 1 4 0 4

 
szary

gray

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
soWy

Bath 102 cm lUX 
with plug 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-005  
oDPłyW-106

5 902963 0 1 1 4 3 5

 
szary

gray

    5
    200

Wanna 86 cm 
soWy

Bath 86 cm 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-004-106

5 902963 0 1 1 3 4 3

 
szary

gray

    5
    255

87

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

soWy 
owls

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
z odpływem 
soWy

Bath 86 cm 
with plug 
oWls

     

TECHNOLOGYIML

so-004  
oDPłyW-106

5 902963 0 1 1 3 7 4

 
szary

gray

    5
    255

Fotelik do kąpieli 
soWy

anti-slip bath seat 
oWls

   

TECHNOLOGYIML

so-003-106

5 902963 0 1 1 3 1 2

szary 
+ biały

gray 
+ white

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
soWy

Deckchair for bath 
oWls

so-026-106

5 902963 0 7 1 0 9 5

 
szary

gray

    30
    1000

Przewijak 
soWy 

changing pad  
oWls

so-009-106

5 902963 0 1 1 5 5 8

 
szary

gray

    10
    80

88

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
soWy

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
oWls

so-007  
80X80-106

5 902963 0 1 1 5 3 4

 
szary

gray

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
soWy

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
oWls

so-007  
100X100-106

5 902963 0 1 1 4 9 7

 
szary

gray

    1
    400

Pojemnik na zabawki 
soWy

Multipurpose 
container  
oWls

so-008-106

5 902963 000699

 
szary

gray

    5
    60

Kocyk 75x100 cm  
soWy

Blanket 75x100 cm  
oWls

MK-001

5 907996 441006

 
szary

gray

89

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kołderka 75x100cm 
soWy

Quilt 75x100cm 
oWls

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
szary

gray

Poduszka 30x40cm  
soWy

Pillow 30x40cm 
oWls

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
szary

gray

Poduszka 40x60cm 
soWy

Pillow 40x60cm 
oWls

MK-004

5 907996 441037

 
szary

gray

Tega Baby

soWy 
owls

100% bawełna 
100% cotton

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

90









Tega Baby

MiŚ 
teDDy Bear

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
MiŚ

non-slip potty 
TeDDy Bear

  

TECHNOLOGYIML

Ms-013-119

5 902963 008893

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
MiŚ

non-slip potty  
with music 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Po-038-119

5 902963 009807

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    5
    600

nocnik krzesełko  
MiŚ

Potty-chair  
TeDDy Bear 

TECHNOLOGYIML

Ms-012-119

5 902963 008879

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
MiŚ

Potty-chair  
with music 
TeDDy Bear

TECHNOLOGYIML

Po-043-119

5 902963 009920

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    15
    180

94

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
MiŚ

soft toilet trainer  
TeDDy Bear

TECHNOLOGYIML

Ms-020-119

5 902963 009012

beżowy 
+ biały

beige 
+ white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
MiŚ

non-slip toilet traine 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-016-119

5 902963 008978

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
MiŚ

anti-slip footstool 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-017-119

5 902963 008992

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
MiŚ

Bath 102 cm lUX 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-005 lUX-119

5 902963 008800

 
beżowy

beige

    5
    200
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

MiŚ 
teDDy Bear

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
MiŚ

Bath 102 cm lUX 
with plug 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-005  
oDPłyW-119

5 902963 008824

 
beżowy

beige

    5
    200

Wanna 86 cm 
MiŚ

Bath 86 cm 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-004-119

5 902963 008763

 
beżowy

beige

    5
    255

Wanna 86 cm 
z odpływem 
MiŚ

Bath 86 cm 
with plug 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-004  
oDPłyW-119

5 902963 008787

 
beżowy

beige

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
MiŚ                   

anti-slip  
bath seat  
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-003  
noWy-119

5 902963 008749

beżowy 
+ brązowy

beige 
+ brown

    10
    240

96

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
MiŚ

Deckchair for bath 
TeDDy Bear

Ms-026-119

5 902963 0 7 1 1 0 1

 
beżowy

beige

    30
    1000

Przewijak 
MiŚ 

changing pad  
TeDDy Bear

Ms-009-119

5 902963 008855

 
beżowy

beige

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
MiŚ

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
TeDDy Bear

Ms-014  
80X80-119

5 902963 008916

 
beżowy

beige

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
MiŚ

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
TeDDy Bear

Ms-015  
100X100-119

5 902963 008930

 
beżowy

beige

    1
    400
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

MiŚ 
teDDy Bear

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
MiŚ

non-slip potty 
TeDDy Bear

  

TECHNOLOGYIML

Ms-013-118

5 902963 008886

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
MiŚ

non-slip potty  
with music 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Po-038-118

5 902963 009791

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    5
    600

nocnik krzesełko  
MiŚ

Potty-chair  
TeDDy Bear 

TECHNOLOGYIML

Ms-012-118

5 902963 008862

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
MiŚ

Potty-chair  
with music 
TeDDy Bear

TECHNOLOGYIML

Po-043-118

5 902963 009913

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    15
    180

98

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
MiŚ

soft toilet trainer  
TeDDy Bear

TECHNOLOGYIML

Ms-020-118

5 902963 009005

 
biała perła

white pearl

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
MiŚ

non-slip toilet traine 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-016-118

5 902963 0 0 8 9 6 1

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
MiŚ

anti-slip footstool 
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-017-118

5 902963 008985

biała perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
MiŚ

Bath 102 cm lUX 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-005 lUX-118

5 902963 008794

 
biała perła

white pearl

    5
    200

99

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

MiŚ 
teDDy Bear

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
MiŚ

Bath 102 cm lUX 
with plug 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-005  
oDPłyW-118

5 902963 008817

 
biała perła

white pearl

    5
    200

Wanna 86 cm 
MiŚ

Bath 86 cm 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-004-118

5 902963 008756

 
biała perła

white pearl

    5
    255

Wanna 86 cm 
z odpływem 
MiŚ

Bath 86 cm 
with plug 
TeDDy Bear

     

TECHNOLOGYIML

Ms-004  
oDPłyW-118

5 902963 008770

 
biała perła

white pearl

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
MiŚ                   

anti-slip  
bath seat  
TeDDy Bear

   

TECHNOLOGYIML

Ms-003  
noWy-118

5 902963 008732

biaa perła 
+ brązowy

white pearl 
+ brown

    10
    240

100

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek kąpielowy 
MiŚ

Deckchair for bath 
TeDDy Bear

Ms-026-103

5 902963 0 7 1 0 4 0

 
biały

white

    30
    1000

Przewijak 
MiŚ 

changing pad  
TeDDy Bear

Ms-009-118

5 902963 008848

 
biały

white

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
MiŚ

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
TeDDy Bear

Ms-014  
80X80-118

5 902963 008909

 
biały

white

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
MiŚ

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
TeDDy Bear

Ms-015  
100X100-118

5 902963 008923

 
biały

white

    1
    400
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

MiŚ 
teDDy Bear

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
MiŚ

Blanket 75x100 cm  
TeDDy Bear

MK-001

5 907996 441006

 
ecru

Kołderka 75x100cm 
MiŚ

Quilt 75x100cm 
TeDDy Bear

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
ecru

Poduszka 30x40cm  
MiŚ

Pillow 30x40cm 
TeDDy Bear

MK-003

5 907996 441020

 
ecru

Poduszka 40x60cm 
MiŚ

Pillow 40x60cm 
TeDDy Bear

MK-004

5 907996 441037

 
ecru
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
MiŚ

Blanket 75x100 cm  
TeDDy Bear

MK-001

5 907996 441006

 
czekolada

chocolate

Kołderka 75x100cm 
MiŚ

Quilt 75x100cm 
TeDDy Bear

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
czekolada

chocolate

Poduszka 30x40cm  
MiŚ

Pillow 30x40cm 
TeDDy Bear

MK-003

5 907996 441020

 
czekolada

chocolate

Poduszka 40x60cm 
MiŚ

Pillow 40x60cm 
TeDDy Bear

MK-004

5 907996 441037

 
czekolada

chocolate

103

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette







Tega Baby

aUTa 
cars

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
aUTa

non-slip potty 
cars

  

TECHNOLOGYIML

cs-001-121

5 902963 006646

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
aUTa

non-slip potty  
with music 
cars

   

TECHNOLOGYIML

Po-048-121

5 902963 010032

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    5
    600

nocnik krzesełko  
aUTa

Potty-chair  
cars 

TECHNOLOGYIML

cs-007-121

5 902963 006769

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
aUTa

Potty-chair  
with music 
cars

TECHNOLOGYIML

Po-053-121

5 902963 0 1 0 1 6 2

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    15
    180

106

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
aUTa

soft toilet trainer  
cars

TECHNOLOGYIML

cs-020-121

5 902963 006875

czerwony 
+ biały

red 
+ white

    10
    150

nakładka sedesoWy 
antypoślizgowa  
aUTa

non-slip toilet traine 
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-002-121

5 902963 006660

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
aUTa

anti-slip footstool 
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-006-121

5 902963 006745

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    5
    200

Wanna 102 cm 
aUTa

Bath 102 cm 
cars

     

TECHNOLOGYIML

cs-005-121

5 902963 008794

 
czerwony

red

    5
    200
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

aUTa 
cars

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
aUTa

Bath 86 cm 
cars

     

TECHNOLOGYIML

cs-004-121

5 902963 006707

 
czerwony

red

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
aUTa                   

anti-slip  
bath seat  
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-003-121

5 902963 006684

czerwony 
+ czarny

red 
+ black

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
aUTa

Deckchair for bath 
cars

cs-026-120

5 902963 070982

 
czerwony

red

    30
    1000

108

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
aUTa

Blanket 75x100 cm  
cars

MK-001

5 907996 441006

 
czerwony

red

Kołderka 75x100cm 
aUTa

Quilt 75x100cm cars

MK-002

5 907996 441013

 
czerwony

red

Poduszka 30x40cm  
aUTa

Pillow 30x40cm cars

MK-003

5 907996 441020

 
czerwony

red

Poduszka 40x60cm 
aUTa

Pillow 40x60cm cars

MK-004

5 907996 441037

 
czerwony

red

109

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

aUTa 
cars

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
aUTa

non-slip potty 
cars

  

TECHNOLOGYIML

cs-001-120

5 902963 006639

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
aUTa

non-slip potty  
with music 
cars

   

TECHNOLOGYIML

Po-048-120

5 902963 0 1 0 0 2 5

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    5
    600

nocnik krzesełko  
aUTa

Potty-chair  
cars 

TECHNOLOGYIML

cs-007-120

5 902963 006752

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
aUTa

Potty-chair  
with music 
cars

TECHNOLOGYIML

Po-053-120

5 902963 0 1 0 1 5 5

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    15
    180
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
aUTa

soft toilet trainer  
cars

TECHNOLOGYIML

cs-020-120

5 902963 006868

niebieski 
+ biały

blue 
+ white

    10
    150

nakładka sedesoWy 
antypoślizgowa  
aUTa

non-slip toilet traine 
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-002-120

5 902963 006653

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
aUTa

anti-slip footstool 
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-006-120

5 902963 006738

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
aUTa

Bath 102 cm 
cars

     

TECHNOLOGYIML

cs-005-120

5 902963 006714

 
niebieski

blue

    5
    200
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

aUTa 
cars

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
aUTa

Bath 86 cm 
cars

     

TECHNOLOGYIML

cs-004-120

5 902963 0 0 6 6 91

 
niebieski

blue

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
aUTa                   

anti-slip  
bath seat  
cars

   

TECHNOLOGYIML

cs-003-120

5 902963 006677

niebieski 
+ biay

blue 
+ white

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
aUTa

Deckchair for bath 
cars

cs-026-120

5 902963 070982

 
niebieski

blue

    30
    1000

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
aUTa

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
cars

Ms-014  
80X80-118

5 902963 008909

 
biały

white

    1
    400
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
aUTa

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
cars

Ms-015  
100X100-118

5 902963 008923

 
biały

white

    1
    400

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
aUTa

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
cars

Ms-014  
80X80-118

5 902963 008909

 
niebieski

blue

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
aUTa

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
cars

Ms-015  
100X100-118

5 902963 008923

 
niebieski

blue

    1
    400

Kocyk 75x100 cm  
aUTa

Blanket 75x100 cm  
cars

MK-001

5 907996 441006

 
niebieski

blue

113

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

aUTa 
cars

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kołderka 75x100cm 
aUTa

Quilt 75x100cm cars

MK-002

5 907996 441013

 
niebieski

blue

Poduszka 30x40cm  
aUTa

Pillow 30x40cm cars

MK-003

5 907996 441020

 
niebieski

blue

Poduszka 40x60cm 
aUTa

Pillow 40x60cm cars

MK-004

5 907996 441037

 
niebieski

blue

100% bawełna 
100% cotton

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

114









Tega Baby

KsiężniczKa 
little Princess

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KsiężniczKa

non-slip potty 
liTTle Princess

  

TECHNOLOGYIML

lP-001-123

5 902963 008480

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KsiężniczKa

non-slip potty  
with music 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

Po-049-123

5 902963 010056

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    5
    600

nocnik krzesełko  
KsiężniczKa

Potty-chair  
liTTle Princess 

TECHNOLOGYIML

lP-007-123

5 902963 008602

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
KsiężniczKa

Potty-chair  
with music 
liTTle Princess

TECHNOLOGYIML

Po-054-123

5 902963 010186

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    15
    180
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
KsiężniczKa

soft toilet trainer  
liTTle Princess

TECHNOLOGYIML

lP-020-123

5 902963 0 0 8 7 0 1

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KsiężniczKa

non-slip toilet traine 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-002-123

5 902963 008503

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
KsiężniczKa

anti-slip footstool 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-006-123

5 902963 008589

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm 
KsiężniczKa

Bath 102 cm 
liTTle Princess

     

TECHNOLOGYIML

lP-005-123

5 902963 008565

 
różowy

pink

    5
    200

119

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KsiężniczKa 
little Princess

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KsiężniczKa

Bath 86 cm 
liTTle Princess

     

TECHNOLOGYIML

lP-004-123

5 902963 0 0 8 5 4 1

 
różowy

pink

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
KsiężniczKa                   

anti-slip  
bath seat  
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-003-123

5 902963 008527

różowy 
+ biały

pink 
+ white

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
KsiężniczKa

Deckchair for bath 
liTTle Princess

lP-026-123

5 902963 0 7 1 0 3 3

 
różowy

pink

    30
    1000

120

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
KsiężniczKa

non-slip potty 
liTTle Princess

  

TECHNOLOGYIML

lP-001-103

5 902963 008473

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
KsiężniczKa

non-slip potty  
with music 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

Po-049-103

5 902963 010049

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    600

nocnik krzesełko  
KsiężniczKa

Potty-chair  
liTTle Princess 

TECHNOLOGYIML

lP-007-103

5 902963 008596

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
KsiężniczKa

Potty-chair  
with music 
liTTle Princess

TECHNOLOGYIML

Po-054-103

5 902963 0 1 0 1 7 9

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    15
    180

121

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KsiężniczKa 
little Princess

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka  
KsiężniczKa

soft toilet trainer  
liTTle Princess

TECHNOLOGYIML

lP-020-103

5 902963 008695

 
biały

white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
KsiężniczKa

non-slip toilet traine 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-002-103

5 902963 008497

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
KsiężniczKa

anti-slip footstool 
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-006-103

5 902963 008572

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    5
    200

Wanna 102 cm 
KsiężniczKa

Bath 102 cm 
liTTle Princess

     

TECHNOLOGYIML

lP-005-103

5 902963 008558

 
biały

white

    5
    200

122

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 86 cm 
KsiężniczKa

Bath 86 cm 
liTTle Princess

     

TECHNOLOGYIML

lP-004-103

5 902963 008534

 
biały

white

    55
    255

Fotelik do kąpieli  
KsiężniczKa                   

anti-slip  
bath seat  
liTTle Princess

   

TECHNOLOGYIML

lP-003-103

5 902963 0 0 8 5 1 0

biały 
+ różowy

white 
+ pink

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
KsiężniczKa

Deckchair for bath 
liTTle Princess

lP-026-103

5 902963 071026

 
biały

white

    30
    1000

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
KsiężniczKa

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
liTTle Princess

lP-008  
80X80-103

5 902963 008657

 
biały

white

    1
    400

123

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KsiężniczKa 
little Princess

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
KsiężniczKa

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
liTTle Princess

lP-008  
100X100-103

5 902963 008619

 
biały

white

    1
    400

124

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
KsiężniczKa

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
liTTle Princess

Ms-014  
80X80-118

5 902963 008909

 
jasny  

różowy

light pink

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
KsiężniczKa

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
liTTle Princess

Ms-015  
100X100-118

5 902963 008923

 
jasny  

różowy

light pink

    1
    400

Kocyk 75x100 cm  
KsiężniczKa

Blanket 75x100 cm  
liTTle Princess

MK-001

5 907996 441006

 
jasny  

różowy

light pink

Kołderka 75x100cm 
KsiężniczKa

Quilt 75x100cm 
liTTle Princess

MK-002

5 907996 441013

 
jasny  

różowy

light pink

125

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

KsiężniczKa 
little Princess

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Poduszka 30x40cm  
KsiężniczKa

Pillow 30x40cm 
liTTle Princess

MK-003

5 907996 441020

 
jasny  

różowy

light pink

Poduszka 40x60cm 
KsiężniczKa

Pillow 40x60cm 
liTTle Princess

MK-004

5 907996 441037

 
jasny  

różowy

light pink

126

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
KsiężniczKa

Blanket 75x100 cm  
liTTle Princess

MK-001

5 907996 441006

 
fioletowy

violet

Kołderka 75x100cm 
KsiężniczKa

Quilt 75x100cm 
liTTle Princess

MK-002

5 907996 441013

 
fioletowy

violet

Poduszka 30x40cm  
KsiężniczKa

Pillow 30x40cm 
liTTle Princess

MK-003

5 907996 441020

 
fioletowy

violet

Poduszka 40x60cm 
KsiężniczKa

Pillow 40x60cm 
liTTle Princess

MK-004

5 907996 441037

 
fioletowy

violet

127

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette







Tega Baby

FolK 
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
FolK

non-slip potty 
FolK

  

TECHNOLOGYIML

Fl-001-103

5 902963 007506

biały 
+ żółty

white 
+ yellow

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
FolK

non-slip potty  
with music 
FolK

   

TECHNOLOGYIML

Po-050-103

5 902963 0 1 0 0 6 3

biały 
+ żółty

white 
+ yellow

    5
    600

nakładka sedesoWy 
antypoślizgowa  
FolK

non-slip toilet traine 
FolK

   

TECHNOLOGYIML

Fl-002-103

5 902963 007537

biały 
+ żółty

white 
+ yellow

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
FolK

anti-slip footstool 
FolK

   

TECHNOLOGYIML

Fl-006-103

5 902963 0 0 7 7 1 1

biały 
+ żółty

white 
+ yellow

    5
    200

130

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 102 cm lUX 
FolK

Bath 102 cm lUX 
FolK

     

TECHNOLOGYIML

Fl-005-103

5 902963 007650

 
biały

white

    5
    200

Wanna 86 cm 
FolK

Bath 86 cm 
FolK

     

TECHNOLOGYIML

Fl-004-103

5 902963 007599

 
biały

white

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
FolK                   

anti-slip  
bath seat  
FolK

   

TECHNOLOGYIML

Fl-003-103

5 902963 007568

biały 
+ żółty

white 
+ yellow

    10
    240

131

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette







Tega Baby

aQUa 
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
aQUa

non-slip potty 
aQUa

  

TECHNOLOGYIML

aQ-007-115

5 902963 006264

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    5
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
aQUa

non-slip toilet traine 
aQUa

   

TECHNOLOGYIML

aQ-008-115

5 902963 006295

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    10
    600

Wanna 102 cm lUX 
aQUa

Bath 102 cm lUX 
aQUa

     

TECHNOLOGYIML

aQ-005 lUX-115

5 902963 006202

 
niebieski

blue

    5
    200

Wanna 86 cm 
aQUa

Bath 86 cm 
aQUa

     

TECHNOLOGYIML

aQ-004-115

5 902963 0 0 6 1 4 1

 
niebieski

blue

    5
    255

134

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
aQUa                   

anti-slip  
bath seat  
aQUa

   

TECHNOLOGYIML

aQ-003  
noWy-115

5 902963 0 0 6 1 1 0

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    10
    240

135

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

aQUa 
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
aQUa

non-slip potty 
aQUa

  

TECHNOLOGYIML

aQ-007-117

5 902963 006288

różowy 
+ fioletowy

pink 
+ violet

    5
    600

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
aQUa

non-slip toilet traine 
aQUa

   

TECHNOLOGYIML

aQ-008-117

5 902963 006318

różowy 
+ fioletowy

pink 
+ violet

    10
    600

Wanna 102 cm lUX 
aQUa

Bath 102 cm lUX 
aQUa

     

TECHNOLOGYIML

aQ-005 lUX-117

5 902963 006226

 
różowy

pink

    5
    200

Wanna 86 cm 
aQUa

Bath 86 cm 
aQUa

     

TECHNOLOGYIML

aQ-004-117

5 902963 0 0 6 1 6 5

 
różowy

pink

    5
    255

136

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
aQUa                   

anti-slip  
bath seat  
aQUa

   

TECHNOLOGYIML

aQ-003 noWy-117

5 902963 006134

różowy 
+ fioletowy

pink 
+ violet

    10
    240

137

z pozytywką 
with music

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette





Pies & Kot



Tega Baby

Pies i KoT 
Dog & cat

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
Pies i KoT

non-slip potty 
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

PK-001-101

5 902963 009159

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
DoG & caT

non-slip potty  
with music 
Pies i KoT

TECHNOLOGYIML

Po-062-101 

5 907996 442072

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    5
    600

nocnik krzesełko  
Pies i KoT

Potty-chair  
DoG & caT 

TECHNOLOGYIML

PK-007-101

5 902963 009272

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
Pies i KoT

Potty-chair  
with music 
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

Po-063-101 

5 902963 0 1 0 3 9 1

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    15
    180

140

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka   
Pies i KoT           

soft toilet trainer  
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

PK-020-101

5 902963 009425

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
Pies i KoT

non-slip toilet 
trainer 
DoG & caT

  

TECHNOLOGYIML

PK-002-101 

5 902963 0 0 9 1 7 3

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
Pies i KoT

anti-slip footstool 
DoG & caT

  

TECHNOLOGYIML

PK-006-101

5 902963 009258

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
Pies i KoT

Bath 102 cm lUX 
with plug 
DoG & caT

     

TECHNOLOGYIML

PK-005  
oDPłyW-101

5 902963 009234

 
jasny niebieski

light blue

    5
    200

141

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

Pies i KoT 
Dog & cat

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 92 cm 
z odpywem 
Pies i KoT

Bath 92 cm lUX 
with plug 
DoG & caT

  

PK-011-101

5 902963 0 0 9 4 0 1

 
jasny 

niebieski

light 
blue

    5
    100

Wanna 86 cm 
z odpywem 
Pies i KoT

Bath 86 cm 
with plug 
DoG & caT

     

TECHNOLOGYIML

PK-004  
oDPłyW-101

5 902963 0 0 9 2 1 0

 
jasny 

niebieski

light 
blue

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
Pies i KoT                   

anti-slip  
bath seat  
DoG & caT

   

TECHNOLOGYIML

PK-003-101

5 902963 009197

jasny niebieski 
+ biały

light blue 
+ white

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
Pies i KoT

Deckchair for bath 
DoG & caT

PK-026-101

5 902963 071057

 
jasny 

niebieski

light 
blue

    30
    1000

142

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Przewijak 
Pies i KoT 

changing pad  
DoG & caT

PK-009-103

5 902963 0 7 0 1 3 5

 
beżowy

beige

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
Pies i KoT

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
DoG & caT

PK-008  
80X80-101

5 902963 009357

 
jasny 

niebieski

light 
blue

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
Pies i KoT

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
DoG & caT

PK-008  
100X100-101

5 902963 009296

 
jasny 

niebieski

light 
blue

    1
    400

Kocyk 75x100 cm  
Pies i KoT

Blanket 75x100 cm 
DoG & caT

MK-001

5 907996 441006

 
jasny 

niebieski

light 
blue

143

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

Pies i KoT 
Dog & cat

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kołderka 75x100cm 
Pies i KoT

Quilt 75x100cm  
DoG & caT

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
jasny 

niebieski

light 
blue

Poduszka 30x40cm  
Pies i KoT

Pillow 30x40cm  
DoG & caT

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
jasny 

niebieski

light 
blue

Poduszka 40x60cm 
Pies i KoT

Pillow 40x60cm  
DoG & caT

MK-004

5 907996 441037

 
jasny 

niebieski

light 
blue

144

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
Pies i KoT

Blanket 75x100 cm 
DoG & caT

MK-001

5 907996 441006

 
malina

raspberry

Kołderka 75x100cm 
Pies i KoT

Quilt 75x100cm  
DoG & caT

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
malina

raspberry

Poduszka 30x40cm  
Pies i KoT

Pillow 30x40cm  
DoG & caT

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
malina

raspberry

Poduszka 40x60cm 
Pies i KoT

Pillow 40x60cm  
DoG & caT

MK-004

5 907996 441037

 
malina

raspberry

145

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

Pies i KoT 
Dog & cat

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
Pies i KoT

non-slip potty 
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

PK-001-102

5 902963 009166

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
Pies i KoT

non-slip potty  
with music 
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

Po-062-102 

5 902963 010384

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    5
    600

nocnik krzesełko  
Pies i KoT

Potty-chair  
DoG & caT 

TECHNOLOGYIML

PK-007-102

5 902963 009289

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
Pies i KoT

Potty-chair  
with music 
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

Po-063-102 

5 902963 010407

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    15
    180

146

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka miękka   
Pies i KoT           

soft toilet trainer  
DoG & caT

TECHNOLOGYIML

PK-020-102

5 902963 009432

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    10
    150

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
Pies i KoT

non-slip toilet 
trainer 
DoG & caT

  

TECHNOLOGYIML

PK-002-102 

5 902963 0 0 9 1 8 0

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
Pies i KoT

anti-slip footstool 
DoG & caT

  

TECHNOLOGYIML

PK-006-101

5 902963 009265

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    5
    200

Wanna 102 cm lUX 
z odpływem 
Pies i KoT

Bath 102 cm lUX 
with plug 
DoG & caT

     

TECHNOLOGYIML

PK-005  
oDPłyW-102

5 902963 0 0 9 2 4 1

 
żółty

yellow

    5
    200

147

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

Pies i KoT 
Dog & cat

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanna 92 cm 
z odpywem 
Pies i KoT

Bath 92 cm lUX 
with plug 
DoG & caT

  

PK-011-102

5 902963 009418

 
żółty

yellow

    5
    100

Wanna 86 cm 
z odpywem 
Pies i KoT

Bath 86 cm 
with plug 
DoG & caT

     

TECHNOLOGYIML

PK-004  
oDPłyW-102

5 902963 009227

 
żółty

yellow

    5
    255

Fotelik do kąpieli  
Pies i KoT                   

anti-slip  
bath seat  
DoG & caT

   

TECHNOLOGYIML

PK-003-102

5 902963 009203

żółty 
+jasny  

niebieski

yellow 
+ light blue

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
Pies i KoT

Deckchair for bath 
DoG & caT

PK-026-102

5 902963 071064

 
żółty

yellow

    30
    1000

148

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Przewijak 
Pies i KoT 

changing pad  
DoG & caT

PK-009-103

5 902963 070128

 
biały

white

    10
    80

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
Pies i KoT

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
DoG & caT

PK-008  
80X80-102

5 902963 009364

 
żółty

yellow

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
Pies i KoT

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
DoG & caT

PK-008  
100X100-102

5 902963 009302

 
żółty

yellow

    1
    400

149

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette
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Tega Baby

royal BaBy
produkt 
product

indeks 
index

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik 
antypoślizgowy 
royal BaBy

Potty anti-slip  
royal BaBy

   

TECHNOLOGYIML

rl-001-103-c

5 902963 010476

biały 
+ czarny

white 
+ black

    5
    600

nocnik 
antypoślizgowy  
z pozytywką 
royal BaBy

Potty anti-slip  
with music  
royal BaBy

TECHNOLOGYIML

Po-060-103-c

5 902963 0 1 0 3 1 5

biały 
+ czarny

white 
+ black

    5
    600

nocnik eco  
royal BaBy

Potty eco  
royal BaBy

   

TECHNOLOGYIML

rl-007-103-c

5 902963 0 1 0 6 0 5

 
biały

white

    10
    600

nocnik eco  
z pozytywką 
royal BaBy

Potty eco  
with music  
royal BaBy

TECHNOLOGYIML

Po-061-103-c

5 902963 010346

 
biały

white

    10
    600

152

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks 
index

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka  
sedesowa 
antypoślizgowa 
royal BaBy

non-slip  
toilet trainer 
royal BaBy

   

TECHNOLOGYIML

rl-002-103-c

5 902963 010506

biały 
+ czarny

white 
+ black

    10
    600

Podnóżek 
antypoślizgowy 
royal BaBy

anti-slip  
footstool 
royal BaBy

   

TECHNOLOGYIML

rl-006-103-c

5 902963 0 1 0 5 7 5

biały 
+ czarny

white 
+ black

    5
    200

Wanna 92 cm  
z odpływem  
royal BaBy 

Bath 92 cm  
with plug  
royal BaBy

   

rl-004-103

5 902963 0 7 1 4 1 5

 
biały

white

    5
    100

Fotelik do kąpieli 
royal BaBy                     

anti-slip  
bath seat  
royal BaBy

   

TECHNOLOGYIML

rl-003-103-c

5 902963 010537

biały 
+ czarny

white 
+ black

    10
    240

153

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks 
index

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Kocyk 75x100 cm  
royal BaBy

Blanket 75x100 cm 
royal BaBy

MK-001

5 907996 441006

 
szary

gray

Kołderka 75x100cm 
royal BaBy

Quilt 75x100cm  
royal BaBy

MK-002

5 907996 4 4 1 0 1 3

 
szary

gray

Poduszka 30x40cm  
royal BaBy

Pillow 30x40cm  
royal BaBy

MK-003

5 907996 4 4 1 0 2 0

 
szary

gray

Poduszka 40x60cm 
royal BaBy

Pillow 40x60cm  
royal BaBy

MK-004

5 907996 441037

 
szary

gray

Tega Baby

royal BaBy

154

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks 
index

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
royal BaBy

rl-008  
80x80 
-103

5 902963 010674

biały 
+ czarny

white 
+ black

    1
    400

okrycie kąpielowe 
80x100 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 80x100 cm 
royal BaBy

rl-008  
80x100 

-103

5 902963 0 1 0 6 5 0

biały 
+ czarny

white 
+ black

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
royal BaBy

rl-008  
100x100 

-103

5 902963 010636

biały 
+ czarny

white 
+ black

    1
    400

okrycie kąpielowe 
80x80 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 80x80 cm 
royal BaBy

rl-008  
80x80 
-106

5 902963 0 1 0 6 8 1

szary 
+ szary

gray 
+ gray

    1
    400

155

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



produkt 
product

indeks 
index

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

okrycie kąpielowe 
80x100 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 80x100 cm 
royal BaBy

rl-008  
80x100 

-106

5 902963 010667

szary 
+ szary

gray 
+ gray

    1
    400

okrycie kąpielowe 
100x100 cm 
royal BaBy

Hooded Towel 
cotton 100x100 cm 
royal BaBy

rl-008  
100x100 

-106

5 902963 0 1 0 6 4 3

szary 
+ szary

gray 
+ gray

    1
    400

rękawica  
frotowa                                    

Bath sachet  
Frotte

rl-027-103

5 902963 0 7 1 2 9 3
biały 

+ biały

    10
    500

rękawica  
frotowa                                    

Bath sachet  
Frotte

rl-027-106

5 902963 071309
szary 

+ szary

    10
    500

Tega Baby

royal BaBy
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produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug
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Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
saFari

non-slip potty 
saFari

TECHNOLOGYIML

sF-011-124

5 902963 0 1 1 0 7 7

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
saFari

non-slip potty  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-045-124 

5 902963 009937

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    5
    600

nocnik krzesełko  
saFari

Potty-chair  
saFari 

TECHNOLOGYIML

Po-039-124 

5 902963 0 1 1 0 2 2

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
saFari

Potty-chair  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-041-124

5 902963 009869

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    15
    180

160

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
saFari

non-slip toilet 
trainer 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-012-124 

5 902963 0 1 1 1 2 1

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
saFari

anti-slip footstool 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-013-124 

5 902963 0 1 1 1 7 6

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    5
    200

Wanna 86 cm 
saFari

Bath 86 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-004-124

5 902963 0 1 0 8 4 1

 
żółty

yellow

    5
    255

Wanna 102 cm 
saFari

Bath 102 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-005-124

5 902963 010896

 
żółty

yellow

    5
    255

161

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
saFari                   

anti-slip  
bath seat  
saFari

   

TECHNOLOGYIML

sF-003 noWy-124

5 902963 010797

żółty 
+ zielony

yellow 
+ green

    10
    240

leżaczek kąpielowy 
saFari

Deckchair for bath 
saFari

Kr-026-103

5 902963 0 7 1 0 7 1

 
żółty

yellow

    30
    1000

162

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
saFari

non-slip potty 
saFari

TECHNOLOGYIML

sF-011-125

5 902963 0 1 1 0 8 4

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
saFari

non-slip potty  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-045-125 

5 902963 009944

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    5
    600

nocnik krzesełko  
saFari

Potty-chair  
saFari 

TECHNOLOGYIML

sF-010-125 

5 902963 0 1 1 0 3 9

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
saFari

Potty-chair  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-041-125

5 902963 009876

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    15
    180

163

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
saFari

non-slip toilet 
trainer 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-012-125 

5 902963 0 1 1 1 3 8

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
saFari

anti-slip footstool 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-013-125 

5 902963 0 1 1 1 8 3

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    5
    200

Wanna 86 cm 
saFari

Bath 86 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-004-125

5 902963 010858

 
zielony

green

    5
    255

Wanna 102 cm 
saFari

Bath 102 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-005-125

5 902963 010902

 
zielony

green

    5
    255

164

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
saFari                   

anti-slip  
bath seat  
saFari

   

TECHNOLOGYIML

sF-003 noWy-125

5 902963 010803

zielony 
+ żółty

green 
+ yellow

    10
    240

165

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
saFari

non-slip potty 
saFari

TECHNOLOGYIML

sF-011-126

5 902963 0 1 1 0 9 1

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
saFari

non-slip potty  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-045-126 

5 902963 009951

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    5
    600

nocnik krzesełko  
saFari

Potty-chair  
saFari 

TECHNOLOGYIML

sF-010-126 

5 902963 0 1 1 0 4 6

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
saFari

Potty-chair  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-041-126

5 902963 009883

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    15
    180

166

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
saFari

non-slip toilet 
trainer 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-012-126

5 902963 0 1 1 1 4 5

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
saFari

anti-slip footstool 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-013-126 

5 902963 0 1 1 1 9 0

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    5
    200

Wanna 86 cm 
saFari

Bath 86 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-004-126

5 902963 010865

 
niebieski

blue

    5
    255

Wanna 102 cm 
saFari

Bath 102 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-005-126

5 902963 0 1 0 9 1 9

 
niebieski

blue

    5
    255

167

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
saFari                   

anti-slip  
bath seat  
saFari

   

TECHNOLOGYIML

sF-003 noWy-126

5 902963 0 1 0 8 1 0

niebieski 
+ żółty

blue 
+ yellow

    10
    240

168

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nocnik  
antypoślizgowy 
saFari

non-slip potty 
saFari

TECHNOLOGYIML

sF-011-127

5 902963 0 1 1 0 5 3

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    5
    600

nocnik  
antypoślizgowy  
z pozytywką 
saFari

non-slip potty  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-045-127 

5 902963 009968

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    5
    600

nocnik krzesełko  
saFari

Potty-chair  
saFari 

TECHNOLOGYIML

sF-010-127 

5 902963 0 1 1 0 5 3

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    15
    180

nocnik krzesełko  
z pozytywką  
saFari

Potty-chair  
with music 
saFari

TECHNOLOGYIML

Po-041-127

5 902963 009890

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    15
    180

169

z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



Tega Baby

saFari
produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

nakładka sedesowa 
antypoślizgowa  
saFari

non-slip toilet 
trainer 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-012-127 

5 902963 0 1 1 1 5 2

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    10
    600

Podnóżek  
antypoślizgowy 
saFari

anti-slip footstool 
saFari

  

TECHNOLOGYIML

sF-013-127 

5 902963 0 1 1 2 0 6

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    5
    200

Wanna 86 cm 
saFari

Bath 86 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-004-127

5 902963 010872

 
ciemny  
różowy

dark pink

    5
    255

Wanna 102 cm 
saFari

Bath 102 cm 
saFari

     

TECHNOLOGYIML

sF-005-127

5 902963 010926

 
ciemny  
różowy

dark pink

    5
    255

170

produkt posiada certyfikat TüV Rheinlald 
product is certified by TÜV Rheinland

z termometrem 
with thermometer

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Fotelik do kąpieli  
saFari                   

anti-slip  
bath seat  
saFari

   

TECHNOLOGYIML

sF-003 noWy-127

5 902963 010827

ciemny  
różowy 
+ fiolet

dark pink 
+ violet

    10
    240
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z pozytywką 
with music

100% bawełna 
100% cotton

plastik/elastomer 
plastic/elastomer

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette





Produkty Play&Fun to artykuły przeznaczone do zabawy naszych pociech. 

W naszym asortymencie posiadamy praktyczne pojemniki, które idealnie 

sprawdzają się do przechowywania zabawek, klocków i innych skarbów 

naszych dzieci. Fantastyczne huśtawki oraz krzesełka wraz ze stolikami umilą 

zabawę każdemu dziecku. Dostępne w  pięknych pastelowych kolorach oraz 

wykonane z najwyższej jakości tworzyw zapewniają bezpieczeństwo i wygodę 

użytkowania.

• • •

Play&Fun are articles designed for fun of our children. our assortment includes 

practical containers, which are ideal for storing toys, blocks and other treasures 

of our children. Fantastic swings and chairs with tables will make fun pleasant. 

all articles available in beautiful pastel colors and made of high quality materials 

ensure safety and convenience of use.

TECHNOLOGYIML



ZawartOść Zestawu:
• stolik z dwustronną  

planszą (gładka  
+ plansza do klocków

• jedno krzesełko

MOżLiwOść  
rOZbudOwy Zestawu:
• dodatkowe krzesełka

• dodatkowa plansza  
do klocków dla najmłodszych 
dzieci 

wyMiary:
• sToliK:  

blat 72x47 cm,  
plansza do klocków 43x43 cm,  
wysokość stolika 49 cm

• KrzesełKo:  
siedzisko 28x28 cm,  
wysokość bez oparcia 28 cm,  
z oparciem 57 cm

Tega Baby

zesTaW  
sToliK  
+ Krzesło 
TaBle + cHair seT

Plansza  
Do KlocKÓW 

dla najmłodszych  
dzieci (1,5 - 5 lat)

BoarD For BlocKs 
for the youngest kids  

(1,5 - 5 years)

Plansza  
do klocków 

dla starszych dzieci  
(powyżej 5 lat)

board for blocks 
for the older kids  

(over 5 years)

Gładki blat 
do rysowania 

i innych ulubionych  
zajęć

Plain board  
for drawing  

or other favorite  
games

Pojemnik 
do przechowywania 

lub zabawy w ogrodzie 
(piaskiem i wodą)

StoraGe  
for storing or playing  
in the garden (sand  

& water)

set CONteNts:
• a table with two-sided board 

(plain + board for blocks)

• one chair

tHe POssibiLity  
tO eXPaNd tHe set:
• additional chairs

• additional board for blocks  
for the youngest kids

diMeNsiONs:
• TaBle:  

table top 72x47 cm,  
board for blocks 43x43 cm,  
height of the table 49 cm

• cHair:  
seat 28x28 cm,  
height without  
backrest 28 cm,  
with the backrest 57 cm
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Tega Baby

zesTaW MUlTiFUn 
MultiFun set

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

KoMPleT MUlTiFUn 
multicolor

MUlTiFUn seT  
multicolor

   

MF-001-134 

5 902963 0 1 5 8 9 1

multicolor     1
    18

KoMPleT MUlTiFUn 
szary

MUlTiFUn seT  
gray

   

MF-001-106 

5 902963 015877

 
szary

gray

    1
    18

KoMPleT MUlTiFUn 
niebieski

MUlTiFUn seT  
blue

   

MF-001-120 

5 902963 0 1 5 8 6 0

 
niebieski

blue

    1
    18

KoMPleT MUlTiFUn 
różowy

MUlTiFUn seT  
pink

   

MF-001-123 

5 902963 015884

 
różowy

pink

    1
    18

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette
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produkt posiada  
certyfikat TüV rheinlald

product is certified  
by TÜV rheinland



Tega Baby

HUŚTaWKa 3 W 1 
swing 3 in 1

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Huśtawka modułowa 
3 w 1  
saFari

swing modular 3 in 1 
saFari

TECHNOLOGYIML

TG-184-125

5 902963 070364

 
zielony

green

    1
    30

Huśtawka modułowa 
3 w 1   
saFari

swing modular 3 in 1 
saFari

TECHNOLOGYIML

TG-184-124 

5 902963 070357
 

żółty

yellow

    1
    30

Huśtawka modułowa 
3 w 1  
aUTa

swing modular 3 in 1 
cars

TECHNOLOGYIML

TG-184-121 

5 902963 070340
 

czerwony

red

    1
    30

Huśtawka modułowa 
3 w 1  
KsięzniczKi

swing modular 3 in 1 
liTTle Princess

TECHNOLOGYIML

TG-184-103 

5 902963 070333
 

biały

white

    1
    30
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette



18M+

36M+

• Wykonana z wysokiej jakości plastiku. 

• Bardzo wygodna. zapewnia bezpieczeństwo  
siedzącemu w niej dziecku.

• Posiada wysokie, regulowane oparcie.  
Konstrukcja huśtawki pozwala na  
3 ustawienia w zależności  
od wieku dziecka.

• oparcie wykonane  
w technologii iMl.

• sznury boczne  
zabezpieczone  
plastikowymi  
ochraniaczami.

• Made of high  
quality plastic.

• Very comfortable.  
ensures the safety  
of the child sitting in it.

• it has high, adjustable  
backrest.  
The swing construction  
allows for 3 settings depending  
on the child’s age.

• Backrest made in iMl  
technology.

• side cords  
with plastic  
protectors.
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Tega Baby

sToliKi i KrzesełKa 
taBles & chairs

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

stolik dziecięcy

children table

KD-007 

5 901549 198959

      
    
zielony,  

jasny zielony,  
ciemny fiolet,  

jasny niebieski, 
ciemny niebieski, 
ciemny różowy, 

jasny różowy,  
żółty,  

jasny żółty,  
czerwony,

green,  
light green,  
dark violet,  
light blue,  
dark blue,  
dark pink,  
light pink,  

yellow,  
light yellow,  

red

    2
    92

Krzesełko  
dziecięce 
antypoślizgowe

children chair  
anti-slip

el-007 

5 902963 007414

    
 

czerwony, żółty, 
nienieski, ciemny 
różowy, zielony

red, yellow, blue, 
dark pink, green

    10
    160

Krzesełko 
dziecięce

children chair

KD-012 

5 901549 198942

       
    

jasny zielony,  
ciemny fiolet,  

jasny niebieski, 
ciemny niebieski, 
ciemny różowy, 

jasny różowy,  
żółty,  

jasny żółty,  
pomarańczowy, 

czerwony, 

light green,  
dark violet,  
light blue,  
dark blue,  
dark pink,  
light pink,  

yellow,  
light yellow,  

orange, 
red

    10
    180
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette
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Wanienka z wewnętrzną formą anatomiczną została opracowana z  myślą 

o podtrzymywaniu dziecka podczas kąpieli. Wanienka ta została zaprojektowana 

i  stworzona w celu ułatwienia kąpieli dziecka, szczególnie w  pierwszych 

miesiącach jego życia.

Dwie możliwości użytkowania wanienki:

0-6 miesięcy: pozycja leżąca - możliwa do zastosowania od razu przy pierwszej 

kąpieli, aż do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie pozostać 

w pozycji siedzącej.

6-15 miesięcy: pozycja siedząca - możliwa do zastosowania od czasu, kiedy 

dziecko będzie w stanie samodzielnie pozostać w pozycji siedzącej, aż do 

momentu, w  którym będzie można rozpocząć kąpiel dziecka w  wannie dla 

dorosłych.

• • •

Bath with anatomic form was design to make children bath easier and safer 

espacially during first months of his life.

Two possibilities of using bath:

0-6 months: lying position – use from the beginning, during the first bath,  

to time when children will be able to sit without any help

6-15 months: sitting position – use since baby is able to sit single-handedly  

to time when baby is able to take bath in normal bath.



Tega Baby

WanienKa ProFiloWana KoMForT 
BaBy Bath 2 in 1 koMFort

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-101 

5 902963 0 1 1 8 5 5

 
jasny  

niebieski

light blue

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-102 

5 902963 0 1 1 9 6 1

 
żółty

yellow

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-103 

5 902963 0 1 1 8 7 9

 
biały

white

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-104 

5 902963 0 1 1 8 8 6

 
jasny  

różowy

light pink

    5
    100
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z termometrem 
with thermometer



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-105

5 902963 0 1 1 8 9 3

 
jasny  

zielony

light green

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-106 

5 902963 0 1 1 9 0 9

 
szary

gray

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-115 

5 902963 0 1 1 9 1 6

 
transparentny 

niebieski

transparent 
blue

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-116 

5 902963 0 1 1 9 2 3

 
transparentny 

zielony

transparent 
green

    5
    100
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt posiada certyfikat TüV rheinlald 
product is certified by TÜV rheinland

z odpływem 
with plug



Tega Baby

WanienKa ProFiloWana KoMForT 
BaBy Bath 2 in 1 koMFort

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-117 

5 902963 0 1 1 9 3 0

 
transparentny 

różowy

transparent 
pink

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-118 

5 902963 0 1 1 9 4 7

 
biała 
perła

white pearl

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-119 

5 902963 0 1 1 9 5 4

 
beżowy

beige

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-125 

5 902963 01 1978

 
zielony

green

    5
    100
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z termometrem 
with thermometer



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-126 

5 902963 0 1 1 9 8 5

 
niebieski

blue

    5
    100

Wanienka 
profilowana 
KoMForT

Baby Bath 2 in 1 
KoMForT

     

TG-011-145 

5 902963 0 1 1 9 9 2

 
różowy

pink

    5
    100
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt posiada certyfikat TüV rheinlald 
product is certified by TÜV rheinland

z odpływem 
with plug





Zawartość ZeStawu: 

•  wanienka (86 cm lub 102 cm)

•  fotelik do kąpieli  

•  okrycie kąpielowe  

•  rękawica do kąpieli 

•  zestaw odpływowy

content of the Set: 

•  children bath (86 cm or 102 cm)

•  bath seat  

•  hooded towel  

•  bath waser 

•  plug set

zestawy 
kąpielowo 

-pielęgnacyjne
by tega baby

PrezenT  
na DoBry PocząTeK

GiFT  
For a GooD sTarT



Tega Baby

zesTaWy PrezenToWe 
giFt sets

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
soWy 

Bathing care set  
102 cm  
oWls

     

so-102-103 

5 902963 011626

 
biały

white

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
soWy 

Bathing care set  
102 cm  
oWls

     

so-102-106 

5 902963 0 1 1 6 3 3

 
szary

gray

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
102 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-102-105 

5 902963 008466

 
jasny zielony

light green

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
102 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-102-104 

5 902963 008459

 
jasny różowy

light pikn

    1
    16
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z termometrem 
with thermometer



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
102 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-102-103 

5 902963 008442

 
biały

white

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
Pies i KoT 

Bathing care set  
102 cm  
DoG & caT

     

PK-102-102 

5 902963 009470

 
żółty

yellow

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
102 cm  
Pies i KoT 

Bathing care set  
102 cm  
DoG & caT

     

PK-102-101 

5 902963 009463

 
jasny niebieski

light blue

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
soWy 

Bathing care set  
86 cm  
oWls

     

so-086-103 

5 902963 011626

 
biały

white

    1
    16
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt posiada certyfikat TüV rheinlald 
product is certified by TÜV rheinland

z odpływem 
with plug



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
soWy 

Bathing care set  
86 cm  
oWls

     

so-086-106 

5 902963 0 1 1 6 3 3

 
szary

gray

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
86 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-086-105 

5 902963 008466

 
jasny zielony

light green

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
86 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-086-104 

5 902963 008459

 
jasny różowy

light pikn

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
KrÓliczKi 

Bathing care set  
86 cm  
liTTle BUnnies

     

Kr-086-103 

5 902963 008442

 
biały

white

    1
    16
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Tega Baby

zesTaWy PrezenToWe 
giFt sets

z termometrem 
with thermometer



produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
Pies i KoT 

Bathing care set  
102 cm  
DoG & caT

     

PK-086-102 

5 902963 009470

 
żółty

yellow

    1
    16

zestaw kąpielowo-
pielęgnacyjny  
86 cm  
Pies i KoT 

Bathing care set  
102 cm  
DoG & caT

     

PK-086-101 

5 902963 009463

 
jasny niebieski

light blue

    1
    16
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt posiada certyfikat TüV rheinlald 
product is certified by TÜV rheinland

z odpływem 
with plug





aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów oraz poszerzyć ofertę handlową, 

przygotowaliśmy dla Państwa produkty tekstylne pod marką Tega Baby. 

charakteryzują się one wysoką jakością wykonania, bezpieczeństwem 

użytkowania potwierdzonym certyfikatami oeKoTeX. 

Każdy z produktów został opracowany z najwyższą starannością oraz dbałością 

o szczegóły. Wszystkie produkty zostały wyprodukowane wyłącznie w Polsce.  

Kolekcje produktów marki Tega Baby zmieniają się zgodnie z obowiązującymi 

trendami świata mody, nawiązując wzornictwem do czołowych producentów 

w branży.

• • •

To meet with expectation of baby market we constantly innovate and improve 

functionality of our products in accordance with highest security standards what 

is one of the main point of our company policy.

in response to numerous demand of baby branch of textiles we brought  

into the market articles under TeGa BaBy brand made of supreme quality

fabrics. Furthermore are characterized by excellent quality of performance, 

safeness of use confirmed by certificate oekoTex.

all products are made in Poland in accordance with current european standards.

each product is made with precision of every detail.

collections under TeGa BaBy brand cope with market expectations and baby 

branch needs.



Tega Baby

leżaczKi KąPieloWe 
Deckchairs For Bath

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-103 

5 902963 006974

 
biały

white

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-135 

5 902963 006998

 
jasny niebieski

light blue

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-136 

5 902963 007001

 
jasny różowy

light pikn

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-137 

5 902963 007018

 
żółty

yellow

    30
    1000
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produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-138 

5 902963 007025

 
jasny zielony

light green

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-140 

5 902963 007032

 
turkus

turquoise

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-157 

5 902963 007049

 
ecru

ecru

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-161 

5 902963 007056

 
pomarańczowy

orange

    30
    1000

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette
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100% bawełna 
100% cotton



Tega Baby

leżaczKi KąPieloWe 
Deckchairs For Bath

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
(15 cm) 
GrUBa FroTa 

Deckchair for bath 
high (15 cm)  
THicK FroTTe

DM-015-162 

5 902963 070005

 
szary

gray

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-103

5 902963 007063

 
biały

white

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-106

5 902963 070227

 
szary

gray

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-119

5 902963 007070

 
beżowy

beige

    30
    1000

196



opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

100% bawełna 
100% cotton

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-135  
WysoKi-135

5 902963 007087

 
jasny niebieski

light blue

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-136

5 902963 007094

 
jasny różowy

light pikn

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-137

5 902963 007100

 
żółty

yellow

    30
    1000

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-138

5 902963 0 0 7 1 1 7

 
jasny zielony

light green

    30
    1000
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PoKroWce 
covers

100% bawełna 
100% cotton

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

leżaczek 
kąpielowy wysoki 
100% BaWełna

Deckchair for bath 
high  
100% coTTon

DM-020  
WysoKi-140

5 902963 007124

 
turkus

turquoise

    30
    1000

Pokrowiec  
na fotelik 
plastikowy

Frotte cover  
for Baby Bath seat

TG-070  
FroTa

     
    

 biały, szary,  
beżowy, jasny 

niebieski, jasny róż, 
żółty, jasny zielony, 

turkus, ecru,  
pomarańczowy 

white, grey,  
beige, light blue,  

light pink, yellow,  
light green, ecru, 

orange

Pokrowiec na 
przewijak frotte 
eKo

Frotte cover for 
changing Pad eKo

TG-070  
eKo

     
    

 biały, szary,  
beżowy, jasny 

niebieski, jasny róż, 
żółty, jasny zielony, 

turkus, ecru,  
pomarańczowy 

white, grey,  
beige, light blue,  

light pink, yellow, 
light green, ecru, 

orange

Pokrowiec  
na przewijak  
frotte standard

cover for changing 
Pad standard

TG-070  
sTanDarD

    
      

 szary, beżowy,  
jasny niebieski,  
jasny róż, żółty, 

jasny zielony 

grey, beige, light 
blue, light pink, 

yellow, light green
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Tega Baby

ręKaWice 
gloves

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

rękawica kąpielowa 
frotowa

Toweling Glove 
Frotte

Ba-017

5 907556 800335

rękawica kąpielowa 
100% bawełna

Toweling Glove         
100% cotton

Ba-027

5 907996 440825

    
   

niebieski,  
różowy,  

zielony, żółty,  
biały, beżowy, 

cappuccino

blue, pink,  
green, yellow,  
white, beige, 

cappuccino
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GąBKi 
FoaMs

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

Wkładka wannowa  
MaXi

Bath Foam insert  
MaXi

Ba-001 

5 901549 198393

Wkładka wannowa  
MiDi

Bath Foam insert MiDi

Ba-002

5 901549 198416

Wkładka wannowa  
Mini

Bath Foam insert  
Mini

Ba-003

5 907556 8 0 0 0 2 1

Wkładka wannowa MaXi 
kolor

Bath Foam insert MaXi color

Ba-005

5 901549 198409
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GąBKi 
FoaMs

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

Wkładka wannowa MiDi 
kolor

Bath Foam insert MiDi color

Ba-006

5 901549 1 9 8 4 2 3

Wkładka wannowa Mini 
kolor

Bath Foam insert Mini color

Ba-007

5 907556 800212

Wkładka wannowa  
Uni kolor

Bath Foam insert  
Uni color

Ba-008

5 902963 070357

Myjka MiŚ

Washer frotte Bear

Ba-014

5 907556 800304
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GąBKi Bellini 
Bellini FoaMs

opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Gąbka Honeycomb

Honeycomb sponge
    1
    300

10 rozmiar 
size

Bl-001

8 0 1 7 1 7 8 100007

12 rozmiar  
size

Bl-002

8 0 1 7 1 7 8 1 2 0 0 0 5

14 rozmiar  
size

Bl-003

8 0 1 7 1 7 8 1 4 0 0 0 3

20 rozmiar  
size

Bl-004

8 0 1 7 1 7 8 200004

Gąbka silk fine

silk fine sponge
    1
    300

7 rozmiar  
size

Bl-005

8 0 1 7 1 7 8 000703

10 rozmiar  
size

Bl-006

8 0 1 7 1 7 8 001007
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naTUralna GąBKa ŚrÓDzieMnoMorsKa
MeDiTerranean naTUral sPonGe

naturalna gąbka, nie zawiera sztucznych  
barwników ani substancji chemicznych,  
dzięki czemu jest hipoalergiczna.  
Produkt jest w 100% organiczny i biodegradowalny.
niezwykle delikatna i bezpieczna dla skóry 
niemowląt od pierwszego dnia życia.
najwyższa jakość gąbki, która wyrosła w Morzu 
Śródziemnym. trwalsza niż gąbki z innych mórz 
dzięki mocniejszej strukturze wewnętrznej. 
Doskonale się pieni, co ogranicza zużycie środków 
do kąpieli i ułatwia płukanie.
Produkt może być używany przez rok  
bez konieczności wymiany.

natural sponge, does not contain artificial colors 
or chemicals, thanks to which it is hypoallergenic. 
The product is 100% organic and biodegradable. 
extremely delicate and safe for babies  
from the first day of life.  
The highest quality sponge that grew in the 
Mediterranean sea. longer lasting than sponges 
from other seas thanks to a stronger internal 
structure. it foams very well, which reduces the 
consumption of bath products and makes rinsing 
easier. 
The product can be used for one year  
without the need to be replaced.

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę gąbek renomowanej włoskiej firmy Bellini.
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W trosce o bezpieczeństwo i jakość kąpieli naszych pociech, wprowadziliśmy 

do sprzedaży podstawy i stojaki specjalnie przystosowane do produktów marki 

Tega Baby. 

artykuły metalowe zostały przebadane pod względem bezpieczeństwa oraz 

funkcjonalności, dzięki czemu mamy pewność, że kąpiel naszych pociech  

będzie bezpieczna i  komfortowa. Polecamy produkty specjalnie dedykowane 

do konkretnych modeli wanienek. 

oferujemy Państwu również szeroki asortyment baldachimów do łóżeczek 

dziecięcych oraz leżaczków kąpielowych.

• • •

as safety and quality is our priority we enlarged the offer with stands for baby 

baths adapted to TeGa BaBy products.

Metal articles were precisely tested for safety and functionality. Thanks to that 

we are sure that daily care of our children will be comfortable and safe. We 

strongly recommend stands dedicated to specify models of baby baths.

among our products you may also find wide range of canopy stands for baby 

beds and deckchairs.



Tega Baby

PoDsTaWy PoD Wannę 
stanDs For Bath

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

Podstawa pod 
wannę małą 86 cm 

stand for bath 86 cm 
with metal support

DM-004  

5 901549 1 9 8 3 3 1

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    6
    36

suszarka do 
podstawy 

Dryer for metal 
stands

DM-021 Biała

5 907996 440672

DM-021 sreBr

5 907996 440689

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    1

Podstawa 
uniwersalna 
102/102 lUX

Universal frame for 
bath 102/102 lUX 
with metal support

DM-018 Biała

5 901549 1 9 8 8 1 2

 DM-018 czarny

5 902963 0 7 1 3 8 5

DM-018 sreBr

5 901549 198829

 
biały 
white

 
czarny 
black

 
srebrny 

silver

    6
    36

206



opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

Tega Baby

BalDacHiMy 
canoPy stanDs

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

stelaż pod 
baldachim 

canopy stand  
packed in box

DM-009 K 

5 901549 1 9 8 5 5 3

 
biały 
white

    32
    256

stelaż pod 
baldachim eKo

canopy stand  
eco

DM-009 eco Biały

5 907996 440986

 
biały 
white

    32
    256

stelaż pod baldachim 
z uchwytem 
plastikowym

canopy stand with 
plastic handle

DM-009 PlasT

5 907996 442430

 
biały 
white

    32
    192

• stelaż wykonany z metalu,  
lakierowany metodą proszkową.

• Wysoka jakość oraz staranność 
o detale sprawiają że stelaż jest 
bardzo estetyczny.

• Uchwyt mocujący wykonany 
z plastiku o ergonomicznym 
kształcie.

• Pasuje na każde łóżeczko,  
na dłuższy lub krótszy bok.

• The frame is made  
of metal, powder coated.

• High quality and care for 
details make the frame very 
aesthetic.

• Mounting bracket made  
of plastic with an ergonomic 
shape.

• it fits on any crib, on the 
longer or shorter side.
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sToJaKi PoD Wannę 
stanDs For Bath

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

stojak pod wannę 
profilowaną 
KoMForT z koszem 

stand for Bath 
coMForT

DM-007 Kosz  

5 901549 198362

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    4
    7

stojak pod wannę 
małą 86 cm 

Bath stand 86 cm

DM-002

5 907996 440405

DM-002

5 901549 1 9 8 3 0 0

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    6
    42

stojak pod wannę 
małą 102 cm 

Bath stand 102 cm

DM-001 Biały

5 901549 1 9 8 3 1 7

DM-001 sreBrny

5 901549 1 9 8 3 1 7

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    6
    42

stojak pod wannę 
profilowaną 
KoMForT bez kosza

Bath stand for 
coMForT Baby Bath 
2 in 1

DM-011

5 907643 3 3 3 1 7 3

 
biały 
white

 
srebrny 

silver

    6
    36
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opakowanie (karton/folia) 
packaging (carton/foil)

ilość na palecie 
quantity on a palette

produkt 
product

indeks / index  
ean-13

kolorystyka 
colors

pakowanie 
packaging

stojak uniwersalny 
86/102 lUX

Universal stand for 
bath 86/102 lUX

DM-008 Biały

5 901549 1 9 8 6 8 3

DM-008 czarny

5 902963 071484

DM-008 sreBr

5 901549 198676

 
biały 
white

 
czarny 
black

 
srebrny 

silver

    6
    36

stojak pod wannę 
92 cm

Metal frame  
for bath 92 cm

DM-027 Biały

5 907996 442188

DM-027 czarny

5 902963 071378

DM-027 sreBrny

5 907996 442188

 
biały 
white

 
czarny 
black

 
srebrny 

silver

    4
    12

stojak drewniany 
pod wannę 102 cm

Wooden stand for 
bath 102/102 lUX

Be-001

5 901549 198652

 
naturalny 

natural

 
wenge 
wenge

    1
    200
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TeGa BaBy sp. z o.o.  sp.k. 
ul. Kiczury 12, 38-500 sanok, Poland,  

tel. +48 13 46 55 200, fax +48 13 46 55 201 
biuro@tega.com.pl 

www.tegababy.pl
 /tegababy

PrzeDsTaWiciel HanDloWy (PolsKa) - Grzegorz 
+48 510 036 866 • grzegorz@tega.com.pl

Dział eKsPorTU - elżbieta 
+48 605 142 204 • elzbieta@tega.com.pl

Dział reKlaMacJi - Patryk 
+48 667 170 611 • reklamacje@tega.com.pl


