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Na Velikonoce se vždy sejde 
celá rodina a děti jdou 
společně koledovat. BABY 
born a její Starší sestřička 
si na to oblékly pohodlnou         
a zároveň moderní soupravu 
šusťákové bundy a kalhot, 
aby jim to s košíčkem hezky 
slušelo. A už je slyšet „Hody, 
hody, doprovody, dejte vejce 
malovaný“. Co všechno asi 
vykoledují?

Převlékat se a hrát si na 
všechno možné BABY born 
ohromně baví. Často si se 
sestřičkou říkají: „Buď vždy 
sama sebou, leda že bys 
byla jednorožcem...“ V letošní 
karnevalové sezóně se totiž 
BABY born nejraději obléká 
jako jednorožec. Kostým 
Jednorožce má dokonce 
kapsu, kam si může BABY born 
schovávat bonbony, které 
nasbírá při karnevalovém 
průvodu.

O prázdninách jezdí celá     
rodina BABY born k moři. 
Starší sestřička moc ráda 
šnorchluje. Malá mořská víla 
už se nemůže dočkat, až si 
nasadí šnorchlovací masku        
ve tvaru medvídka Bruna. Pak 
v ní pečlivě prozkoumá svět 
pod vodou. Uvidíme, jestli se jí 
podaří najít ty krásně barevné 
rostliny, kterými má ozdobeny 
plavky. Možná uvidí i hvězdice!

BABY born a Starší sestřička 
chtějí své mamince ke Dni 
maminek věnovat obrázek. 
Starší sestřička namalovala 
králíčka a BABY born obrázek 
dozdobila stužkou, konfetami 
a papírovými kuličkami. 
Hotové dílko se podobá 
šatičkám, které si obě holčičky 
v tento speciální den oblékly. 

Karneval

Den matek

Velikonoce

Prázdniny

Aktuální kolekci všech našich produktů najdete na www.baby-born.cz. 



z pohádky do pohádky

kouzelná            
jednorožcí kapsa

Proste kouzelné
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1 | BABY born Kostým „Jednorožec“, 43 cm
Kostým jednorožce s kapucí, součástí 

2 | BABY born Pohádkový kostým 

Víly a jednorožci patří k sobě – stejně jako duha a hvězdný prach. Svět kouzel 
a fantazie se pochopitelně odráží také v módě a móda pro BABY born není 
výjimkou. Jedním z nejoblíbenějších oblečků BABY born je heboučký overal   
– duhový kostým s jednorožčím rohem, hřívou, ocasem a kouzelnými křidélky. 
Stejně ráda má i šatičky, ve kterých si připadá jako kouzelná víla. BABY born  
i Starší sestřička se v nich vznášejí na nebi světa snů a obdivují všechny 
pohádkové bytosti, kterými se to kolem nich jen hemží.

jednorožcí kapsaˇjednorožcí kapsa

Proste kouzelnéˇProste kouzelné

                        „Jednorožec“, 43 cm
                    Šatičky s vílími křídly, součástí je ramínko.
                      Číslo produktu: 829301

je ramínko.
Číslo produktu: 828205                                                                                                                                       

1| 

2| 

Hvezdný prach

Jednorožec
trpytivý
jednorožcí roh

sametový
jednorožcí kožíšek

jemná
vílí krídla

2| 

Hvezdný prach

jemná
vílí krídla

2| 

Hvezdný prach

jemná
vílí krídla

Jednorožec
trpytivý
jednorožcí roh

sametový
jednorožcí kožíšek

1| 
Jednorožec

trpytivý
jednorožcí roh

sametový
jednorožcí kožíšek

Hvezdný prachˇHvezdný prach

vílí krídlaˇvílí krídla

jednorožcí kožíšekˇjednorožcí kožíšek

ˇtrpytivýˇtrpytivý
jednorožcí rohˇjednorožcí roh



Starší sestřička BABY born má toho nejlepšího bratříčka na světě. Chlapeček 
má na mikině dokonce nápis ,,BEST BRO“ – nejlepší brácha, který všem 
hrdě ukazuje. Vrstvená mikina s kapucí je ozdobena medvědími oušky.                      
Nezbedný kluk se snaží tajně odposlechnout, co si holčičky mezi sebou       
špitají. Ale ty si z něj jen dělají legraci a smějí se mu. Na pomoc mu přichází 
Starší bratříček BABY born. Je oblečený v mikině s dinosauřím hřebínkem. 
Podívejte, jaké má na kalhotách záplaty!

Bráškové a sestricky
#
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BABY born Starší bratříček 
Oblečení, 43 cm
Mikina s kapucí a kalhoty 
ve 2 různých provedeních, 
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 828199

Bráškové a sestrickyˇBráškové a sestrickyBráškové a sestrickyˇBráškové a sestricky

Když se BABY born a Starší sestřička chystají na hřiště, obléknou si pohodlnou 
soupravu. Kalhoty jsou přesně to pravé pro houpání na houpačkách a šplhání 
po prolézačkách. Někdy si sestřičky na prolézačce mezi sebou vymění bundy, 
aby zmátly své bratříčky. Ta, která ještě před chvílí měla tyrkysovou bundu, 
má najednou bundu s růžovým vzorem a obráceně. Která je která? I když 
se mezi sebou často škádlí, stejně má BABY born ty nejlepší sourozence             
na světě. #
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BABY born Starší sestřička
Bunda a kalhoty, 43 cm
Bunda a kalhoty ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 828212

ˇ
ˇ



Spodní prádlo a bodýčka 
nesmí chybět v žádném 
šatníku. Jsou jako druhá 
kůže. V mrazivých zimních 
dnech BABY born hezky 
zahřejí. A v létě se dají 
nosit samostatně nebo 
se skvěle hodí k džínům.

BABY born Spodní prádlo, 43 cm
Ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 827543

#
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D Zlatícka
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ZlatíckaˇZlatícka BABY born Body, 43 cm
Ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 827536



BABY born Body, 43 cm
Ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 827536

vzory, vzory

stríbrné      
  tlapky

Zvírecí potisk #
D
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1 | BABY born 
Módní růžová souprava, 43 cm
Bunda, tričko, kalhoty a boty.
Číslo produktu: 828335

2 | BABY born  
Souprava do deště, 43 cm
Bunda, tričko, kalhoty a boty.
Číslo produktu: 828328

Lví potisky jsou posledním výkřikem módní džungle. I BABY born se do nich 
maskuje. Kdepak se ten lvíček schovává? Aha, maskování jsou vlastně bunda 
a kalhoty. Na stylové bundě je barevný potisk ještě doplněn třpytivým tylem. 
Barevné potisky jsou jedním z největších hitů současné módy. Rozhodně        
s nimi nešlápnete vedle. Není třeba zoufat, ani když venku prší! Tančit 
mezi kapkami deště nebo skákat z louže do louže je přeci skvělá zábava.          
Nebojte se divoké módy, naopak – nechte se jí unést!

Zvírecí potisk ˇZvírecí potisk 

stríbrné      ˇstríbrné      

1| 

2| 

Divoká voda

lvícek  
na bunde

lvícek do dešte

2| 2| 

Divoká voda

lvícek do dešte

2| 

Divoká voda

lvícek do dešte

Volání divocinyˇVolání divocinyˇ

lvícek do dešteˇlvícek do deštelvícek do deštělvícek do dešte

lvícek  ˇlvícek  
ˇna bunděna bunde



BABY born Šatičky, 43 cm
Ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 828243

Podívejte, jak se dnes BABY born vyparádila. Dokonce se umyla i za ušima. 
Dnes je totiž Den matek a BABY born se těší, že si spolu s maminkou 
užijí báječný den! Šatičky jsou přesně to pravé  na společnou  procházku 
po městě. BABY born si v nich může dát pohár v cukrárně, zajít do kina                                                                                                                                             
na pohádku nebo v parku jen tak trénovat rovnováhu balancováním                                           
na obrubnících chodníků. Třešničkou na šatičkách je krásné zdobení 
mašličkami a růžičkami.

Parádení#
M

E
ST

O

ParádeníˇParádeníˇ
BABY born Starší sestřička 
Taneční šatičky, 43 cm
Šatičky s páskem a malou kabelkou,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 829219

Také Starší sestřička si na Den matek vybrala krásný model. Chce totiž 
mamince předvést, co se naučila v tanečním kroužku. Sambu! Nejlépe se 
jí tančí v šatičkách s volánkovým límcem a širokou sukýnkou. Teď už se jen 
musí zeptat bratříčka, jestli jí k tanečku bude bubnovat. Do malé kabelky si 
uložila několik zvonečků, které při otočkách a poskakování roztomile cinkají.

#
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BABY born Oblečení na skútr Deluxe, 43 cm
Bunda, legíny, boty.
Číslo produktu: 825259

#
SK

Ú
T

R

BABY born miluje vyjížďky na skútru. 
Oblékne si růžovou rockerskou 
bundu s asymetrickým zipem, 
barevné legíny a boty ozdobené 
křídly. Pokaždé, když se prožene ulicí, 
všichni se za ní otáčejí.

S vetrem o závodˇ

Život, smích, láska #
F
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N

E
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BABY born Teplákovka, 43 cm
Mikina a kalhoty ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 826980



BABY born Teplákovka, 43 cm
Mikina a kalhoty ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 826980

v barve more

Modrá je dobrá#
D

Z
ÍN

Y

1 | BABY born
Džíny s laclem, 43 cm
Kalhoty, tričko, čepička a boty.
Číslo produktu: 829127

2 | BABY born Džínová souprava, 43 cm
Halenka, legíny, sukně, boty a čelenka.
Číslo produktu: 829110

Přichází BABY born v džínovém oblečku. Na hlavě má roztomilou čelenku        
s kočičími oušky. Džínové kalhoty s laclem a halenka patřící k růžové tutu 
sukýnce jsou potištěny roztomilými kresbami. Přesně takhle to vypadá,     
když módní návrhářka skicuje nápady na novou kolekci. Vyzkoušejte si to 
také! Vezměte si list modrého papíru, bílou tužku a namalujte na papír různé 
symboly a vše, co vás zrovna napadne.

sestricka 
rockerka

v barve moreˇv barve morev barve moreˇv barve more

sestricka ˇsestricka sestricka ˇsestricka 

ˇ

1| 

2| 

Rokenrol

Námorník

námornické
proužky

cepicka pro malé 
námorníky

tylová sukýnka

Rokenrol
tylová sukýnka

Rokenrol

Námorník

námornické
proužky

cepicka pro malé 
námorníky1| 

Námorník

námornické
proužky

cepicka pro malé 
námorníky

NámorníkˇNámorník
cepicka pro malé čepicka pro malé cepicka pro malé ˇcepicka pro malé 
námorníkyˇnámorníky

námornickéˇnámornické



Jarní móda BABY born přináší doslova záplavu nového oblečení. A vše v jedné 
sadě. V proměnlivém aprílovém počasí je totiž důležité, aby se BABY born 
mohla rychle převléct z šatů rovnou do kalhot. Dlouhý rukáv s volánkovým 
límcem a žluté sandály patří k prosluněným jarním dnům. 

Jarní vlna
#
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BABY born Souprava na jaro a léto, 43 cm
Šatičky, tričko s dlouhým rukávem, tričko s krátkým rukávem,
kalhoty, sukýnka, sandálky, sluneční brýle, 
náramek a náhrdelník pro panenku.
Číslo produktu: 828793

Díky velkému výběru oblečení a doplňků se už BABY born nemusí hádat 
se Starší sestřičkou, která z nich si oblékne jaký outfi t. Mají tolik možností! 
Sukně, kalhoty, trička i roztomilé sluneční brýle. Starší sestřička má ale stejně 
ze všeho nejraději pruhované kalhoty. A jak je vidět, své místo v šatníku    
BABY born Starších sestřiček si našlo i krásné tričko s dlouhým rukávem.

#
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Jaké 3 veci mu nesmí chybet, aby si užil dokonalý letní den?
Jaké 3 veci mu nesmí chybet, aby si užil dokonalý letní den?

Zajícek Benno si balí svoji plážovou tašku. 

Řešení:
Hallo->Německo, Hello->Velká Británie,
Salut->Francie, Ciao->Itálie, 
Hola->Španělsko, Grüezi-Švýcarsko
Zajíček Benno potřebuje čísla 2, 3 a 6.

ˇ

ˇ̌ ˇ̌

...hm, kampak se 

vydala?

Víš, jaká vlajka 

patrí jaké zemi?

Pro všechny 

BABY born 

fanoušky

21. listopadu je
Svetový den pozdravu.

Procvicte si spolecne 
s BABY born, jak pozdravit své

prátele v jiném jazyce.

Prázdninový pozdrav 

od BABY born z...

patrí jaké zemi?
ˇpatrí jaké zemi?

ˇSvetový den pozdravu.ˇSvetový den pozdravu.
o

Svetový den pozdravu.
o

Svetový den pozdravu.Svetový den pozdravu.
o

Svetový den pozdravu.
Procvicte si spolecne ˇProcvicte si spolecne Procvicte si spolecne ˇProcvicte si spolecne 

ˇprátele v jiném jazyce.ˇprátele v jiném jazyce.

Jaké 3 veci mu nesmí chybet, aby si užil dokonalý letní den?
Jaké 3 veci mu nesmí chybet, aby si užil dokonalý letní den?

Zajícek Benno si balí svoji plážovou tašku. 
ˇ

ˇ̌ ˇ̌

Řešení:
Hallo->Německo, Hello->Velká Británie,
Salut->Francie, Ciao->Itálie, 
Hola->Španělsko, Grüezi-Švýcarsko
Zajíček Benno potřebuje čísla 2, 3 a 6.

Procvicte si spolecne ˇProcvicte si spolecne 



Aloha

BABY born Plavky, 43 cm
Ve 2 různých provedeních, 
součástí je ramínko. 
Číslo produktu:  828281

#
P

LÁ
Z

Konečně začaly prázdniny!  
Holky a kluci nás hned        
zdraví „Aloha!“ nebo „Ciao!“. 
Po pláži vesele běhají 
v plavkách a šortkách
a hrají různé hry. Na velkou
plážovou párty se těší
i kačenka Berta a medvídek
Bruno, kteří společně
stavějí písečný hrad.

ˇ

Zrozen k surfováníZrozen k surfování #
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BABY born Plavky kraťasy, 43 cm
Ve 2 různých provedeních, 
součástí je ramínko. 
Číslo produktu:  828298



prekvapivé detaily

Trpyt všude#
F

LI
T

R
Y

BABY born Starší sestřička 
Módní oblečení, 43 cm
Souprava 1: mikina a sukně. 
Souprava 2: tričko s dlouhým rukávem
a kalhoty. 

Nejnovějším módním trikem BABY born jsou oboustranné fl itry. Když 
pohladíte lila kolečka, změní se na tmavě fi alová. K fl itrové sukni se stříbrným 
pasem se úžasně hodí růžová mikina s potiskem zajíčka. Obzvlášť elegantním 
detailem jsou stuhy na rukávech. Druhý fl itrový model se skládá z trička          
s dlouhým rukávem a vrstvených kalhot se stříbrným páskem. Třpytivé fl itry 
jsou prostě všude!

hravá
   dýdžejka 

Číslo produktu: 828182

ˇprekvapivé detailyˇprekvapivé detaily

Trpyt všudeˇTrpyt všude

Součástí je ramínko.
Retro

Hip hop styl

trendy 
fl itrová sukne

mikina s kapucí

vrstvený vzhled

Hip hop stylHip hop stylHip hop styl

trendy 

vrstvený vzhled

fl itrová suknefl itrová sukne
trendy 
fl itrová sukne

vrstvený vzhled

fl itrová sukněfl itrová sukne



Vyrážíte-li sportovat ven, měli byste být připraveni na každé počasí. Během           
vyjížďky na kole může přijít bouřka a budete potřebovat bundu do deště.       
Po přeháňce ale obvykle začne zase svítit sluníčko. Byla by škoda, kdybyste 
pak neměli sluneční brýle. A nikdy rozhodně nesmí chybět fantastická 
ledvinka, do které můžete ukládat všechny poklady posbírané během výletu.

Móda na ven
#

C
Y

K
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ST
IK

A

BABY born  
Souprava na kolo, 43 cm
Bunda, tričko, kalhoty a boty,
součástí je ledvinka a sluneční brýle.
Číslo produktu: 827192

BABY born moc ráda peče pískové bábovky. A to jde samozřejmě nejlépe, 
když je těsto pěkně mokré. Na takové hraní se skvěle hodí veselý overal           
s praktickou kapucí. BABY born k němu nosí oranžové holínky s roztomilými 
nacvakávacími ozdobami. Báječně se v nich také skáče v kalužích. Dávej 
pozor, BABY born tě může postříkat ze stříkací kačenky! #

P
ÍS

E
K

BABY born 
Souprava oblečení na ven, 43 cm
Overal a holínky,
součástí je stříkací kačenka.
Číslo produktu: 826935



Ne, nemáme žádnou 
návštěvu. Všechny tyhle 
botičky patří BABY born  
a její Starší sestřičce          
a Staršímu bratříčkovi. To 
k nim musí mít i krásné 
ponožky, že? No jasně!    
A co teprve ty úžasné
barevné punčocháče. 

Nohy
1 | BABY born Punčocháče
(2 ks), 43 cm
Ve 3 různých provedeních.
Číslo produktu: 828236

2 | BABY born Ponožky
(2 páry), 43 cm
Ve 3 různých provedeních.
Číslo produktu: 828304

1| 

2| 
ˇv teplícku

#
 B

O
T

Y

1| 

2| 

3| 

3 | BABY born 
Gumové sandálky, 43 cm
V 6 různých barvách.
Číslo produktu: 828311

1 | BABY born Zimní boty, 43 cm 
Ve 2 různých provedeních.
Číslo produktu: 824573

2 | BABY born Tenisky, 43 cm
Ve 2 různých provedeních.
Číslo produktu: 826997



3 | BABY born 
Gumové sandálky, 43 cm
V 6 různých barvách.
Číslo produktu: 828311

1 | BABY born Zimní boty, 43 cm 
Ve 2 různých provedeních.
Číslo produktu: 824573

2 | BABY born Tenisky, 43 cm
Ve 2 různých provedeních.
Číslo produktu: 826997

hurá pod vodu

Plážová móda

#
V

O
D

A

1 | BABY born  
Souprava na plavání, 43 cm
Jednodílné plavky, nafukovací rukávky,  
nafukovací kruh, gumové sandálky 
s nacvakávacími ozdobami. 

2 | BABY born 
Souprava plavky a šnorchl, 43 cm
Plavky, sandálky a šnorchlovací maska.
Číslo produktu: 829240

Teplo, pláž a sluníčko... Léto tráví BABY born a Starší sestřička nejraději             
u bazénu. Můžou si na to vybrat některé z krásných plavek s potiskem                 
ve stylu amazonského deštného pralesa. První plavací tempa zkoušejí raději 
s pomocí nafukovacího kruhu a rukávků. A po lekci plavání se jde ještě             
do mělké vody šnorchlovat. Co všechno ve vodě uvidí skrz šnorchlovací       
masku ve tvaru medvídka?

zlatá rybka            
v ružovév ružovév ružovéov ružovév ružovéov ružové

Číslo produktu: 825891
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Všude dobře, doma nejlépe. BABY born je sice pro každé dobrodružství a svou 
malou maminku všude nadšeně doprovází, ale jsou dny, které by klidně celé 
prolenošila. Třeba když venku leje jako z konve a sluníčko je v nedohlednu. 
Nejoblíbenějším domácím oblečkem BABY born a jejího bratříčka jsou 
měkoučké sametové dupačky. Zachumlají se v nich pod deku a pozorně 
poslouchají pohádky, které jim jejich malá maminka vypráví.

Pohoda doma#
R

E
LA

X

BABY born Sametový overal, 43 cm
Ve 2 různých provedeních,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 828250

BABY born Pyžamko a bačkůrky, 
43 cm
Jednodílné pyžamko, bačkůrky 
s nacvakávacími ozdobami,
součástí je ramínko.
Číslo produktu: 827437

#
SN

E
N

Í

Pomalu je čas jít do postýlky. Samozřejmě ještě předtím je potřeba se 
umýt a vyčistit si zoubky. Hned po koupeli BABY born vklouzne do svého 
pyžamka a bačkůrek. O čem si dnes nechá zdát? Třeba o plavací kačence 
nebo o medvídku surfařovi z obrázků na nacvakávacích ozdobách bačkůrek. 
Protože se po koupání BABY born ještě nechce spát, musí nutně ozdoby                                 
na bačkůrkách znovu přecvakat. Dobře, ale pak už je opravdu čas jít spát, 
moje milá BABY born. Sladké sny a uvidíme se zase zítra!
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Královna krásy
#

ST
Y

LI
N

G

Starší sestřička BABY born Česací hlava
Součástí je 24 doplňků.
Číslo produktu: 824788

Malé kadeřnice mají díky 
kartáčům a vlasovým   doplňkům 
možnost vykouzlit nádherné 
účesy. Barevná paleta a třpytivé                                            
kamínky inspirují malé 
vizážistky k vyzkoušení různých 
experimentů s líčením.   

kvalitní 
vlasy

© Zapf Creation AG 2020. Neslouží pro komerční účely.



Řešení:
1-9-5, 8-2-7, 6-4-3

Modní mix
Kt� é 3 � rázky dají d� r ady � ejné � lečení?

11

44

77

22

55

88

33

66

99

ObleceníOblecení
na plázna pláz

Vybarvěte si svo
je vlastní

 letní oblečení.

vv

vv

Stylistka
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vla� ní k	 ekci � lečení.

Na� hni panenkám BABY b� n                      
vla� ní k	 ekci � lečení.

Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      
Na� hni panenkám BABY b� n                      © Zapf Creation AG 2020.

Neslouží pro komerční účely.
© Zapf Creation AG 2020.
Neslouží pro komerční účely.






