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DEKY | HRAČKY | MATRACE | OSUŠKY | PRÍSLUŠENSTVO
  

Hey! Hello!
Dětská oboustranná deka / Detská obojstranná deka 75x100 cm 

 Osuška
Osuška s 3D obrázkem - 75x75 cm
Osuška s 3D obrázkom - 75x75 cm

Pejsek a kočička / Psík a mačička
Dětská oboustranná deka/Detská obojstranná deka
75x100 cm

Pruhy
Dvouvrstvá dětská deka / Dvojvrstvová detská deka - 75x100 cm

Lesní zvířátka / Lesné zvieratká
Měkká deka / Mäkká deka - 75x100 cm

 Děti / Deti
Dětská dvouvrstvá deka / Detská dvojvrstvová deka - 75x100 cm

DeLuxe
Elegantní dvouvrstvá deka / Elegantná dvojvrstvová deka - 75x100 cm 

 Semišková
Dětská semišová deka / Detská semišová deka - 80x100 cm

Sladký medvídek / Sladký medvedík
Dětská deka s 3D obrázkem / Detská deka s 3D obrázkom - 75x100 cm
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 Osuška Water Friends
100x100 cm
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Přebalovací podložka bez obrázku
Prebaľovacia podložka bez obrázku
70x49 cm

Přebalovací podložka s obrázkem
Prebaľovacia podložka s obrázkom
70x49 cm

Dostupné barvy:
Dostupné farby:

Cestovní přebalovací podložka
Cestovná prebaľovacia podložka
40x58 cm

Návlek na přebalovací podložku
Návlek na prebaľovaciu podložku
50x70cm

  DEKY & OSUŠKY   DEKY & OSUŠKY
PŘEBALOVACÍ PODLOŽKY
PREBALOVACIE PODLOŽKY  
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UVIDÍME SE NA INTERNETU
UVIDÍME SA NA INTERNETE

Navštivte také naše internetové stránky, kde naleznete
kompletní nabídku produktů, kontakty na prodejce

a spoustu dalších užitečných informací.

Navštívte tiež naše internetové stránky, kde nájdete
kompletnú ponuku produktov, kontakty na predajcov

a veľa ďalších užitočných informácií.

www.sensillo.cz / www.sensillo.sk

 

REDBEIGE

 

Navštivte i naše další stránky: autosedacka.eu | toyz.sk | playto.cz
Navštívte aj naše ďalšie stránky: autosedacka.eu | toyz.sk | playto.sk

www.sensillo.cz www.sensillo.cz www.sensillo.sk  

Kočička s melodií
Mačička s melódiou

Výška cca 24 cm

Pejsek s melodií
Psík s melódiou
Výška cca 24 cm

Létající sloník
Lietajúci sloník
Výška cca 20 cm

 Sloník s vibrací
Sloník s vibráciou

Výška cca 18 cm

 

Pejsek s vibrací
Psík s vibráciou
Výška cca 18 cm

Pejsek
Psík

Výška cca 23 cm

Motýlek s pískátkem
Motýlik s pískatkom

Výška cca 27 cm

Králíček
Králiček

Výška cca 30 cm

Chobotnice
Chobotnica

Výška cca 20 cm

 

Spirála na postýlku Tygřík
Špirála na postieľku Tigrík

Výška cca 30 cm

 
Spirála na postýlku Motýlek
Špirála na postieľku Motýlik

Výška cca 26 cm

red

Matrace Kokos-Molitan
120x60 cm

Matrace
Pohanka-Molitan-Kokos
120x60 cm

Matrace 
Kokos-Molitan-Kokos LUXE
Aloe Vera 12ox60 cm

Matrace Kokos-Molitan-Kokos
12ox60 cm

Matrace
Pohanka-Molitan-Kokos LUXE
Aloe Vera 120x60 cm

Skládací matrace do postýlky
Skladací matrac do postieľky
BLOOM 120x60x5 cm

Skládací matrace do postýlky
Skladací matrac do postieľky
TEDDY 120x60x5 cm

Matrace 
Latex-Molitan-Kokos 
Aloe Vera 12ox60 cm

Matrace do kočárku
Matrace do kočíka
75x35 cm

Matrace
Molitan Memory-Kokos 
Aloe Vera 120x60 cm

Pěnová podložka / penová podložka
rozměry / rozmery: cca 53x28x7 cm

Polštář - klín / vankúš - klin

59x37x7 cm (do postýlky / do postieľky)
30x37x7 cm (do kočárku / do kočíka)

Nepromokavá podložka
Nepremokavá podložka
70x70 cm, 70x100 cm, 
70x140 cm, 100x140cm

Kojenecký polštář - 2 klíny
Dojčenský vankúš - 2 kliny
54x38 cm  

Univerzální vložka do autosedačky
Univerzálna vložka do autosedačky
62x25x6 cm  

Rukávník na kočárek
Rukávnik na kočík

40x45 cm, různé barvy / rôzne farby

Dostupné barvy / dostupné farby:

HRAČKY - SENSILLO  PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO - SENSILLO MATRACE - SENSILLO MATRACE - SENSILLO 
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