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Au - mám zmrzlý čenich! Pejsek Bello postrkuje 
v zahradě čumáčkem pestré listí na velkou 
hromadu. Venku už je pěkně chladno a listí je 
vlhké. Psí čumáček se tak rychle mění v ledovou 
kostku. Kačenka Berta se energicky prodírá horou 
listí a divoce ji přetřásá a víří. Medvídek Bruno 
si tak musí dát dobrý pozor, aby místo svých 
pamlsků nechytil do tlamičky nějaký lístek. Zvířecí 
kamarádi panenek BABY born už se těší, až si 
hezky v teple prolistují nový LOOKBOOK. 
Nech se překvapit, s jakými módními nápady 
BABY born přichází a jaké šatičky jí chladné 
období nadělí do šatníku. 

Pejsek Bello 
Psík Bello

Medvídek Bruno
Medvedík Bruno

Stylove | Štýlovo
pro chladné dny | pre chladné dni

ˇ

Au ‒ mám zmrznutý ňufák! Psík Bello postrkuje 
v záhrade ňufáčikom pestré lístie na veľkú 
hromadu. Vonku je už pekne chladno a lístie je 
vlhké. Psí ňufáčik sa tak rýchlo mení na ľadovú 
kocku. Kačička Berta sa energicky prediera horou 
lístia, divoko ju pretriasa a víri. Medvedík Bruno si 
tak musí dávať dobrý pozor, aby namiesto svojich 
maškŕt nevzal do papuľky nejaký lístok. 
Zvierací kamaráti bábik BABY born sa už tešia, 
až si pekne v teple prelistujú nový LOOKBOOK. 
Nechaj sa prekvapiť, s akými módnymi nápadmi 
BABY born prichádza a aké šatôčky jej chladné 
obdobie nadelí do šatníka. 

   Tvo� tí� 

    BABY �� �

   Tvu� ty�

    BABY �� �

      
00        

      
, ,    

Zajecice Bella | Zajacica Bellaˇ ˇ

Kacenka Berta 
Kacicka Berta
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Bella miluje prírodné odtiene. 
Šťavnato zelená a kakaovo hnedá 
farba musí byť na každých šatách. 
A štýl musí byť poriadne nápadný. 
Nesmie chýbať ani ružová. 
Jej jesenný model: kabátik                           
s veľkými kockami a legíny                           
s medeným efektom.

Bella miluje přírodní tóny. Šťavnatě 
zelená a kakaově hnědá barva musí 
být na každém oblečku. A styl musí 
být pěkně nápadný. Nesmí chybět ani 
růžová. 
Její podzimní model: kabátek                
s velkými kostkami a legíny                             
s měděným efektem.

Na podzim je na farmě dostihová sezóna. 
Berta se na svých kolečkách vesele 
prohání mezi kopýtky koníků. Jaký styl se 
hodí na dostihy? Ona to ví přesně! 
Její dostihový tip: tyrkysové jezdecké 
kalhoty, růžové tričko a vestička                    
s kapucí.

Na jeseň je na farme dostihová sezóna. 
Berta sa na svojich kolieskach veselo 
preháňa medzi kopýtkami koníkov. 
Aký štýl sa hodí na dostihy? Ona to vie 
presne! 
Jej dostihový tip: tyrkysové jazdecké 
nohavice, ružové tričko a vestička                 
s kapucňou.

Bruno patří k těm pohodlnějším 
zvířátkům. A ten jeho mlsný jazýček! 
Vtěsnat se o vánočních svátcích        
do elegantního modelu, to mu moc 
nejde. Raději má volnější obleček. 
Jeho vánoční model: sobí overal         
s červeným nosem a zlatými parůžky. 

Bruno patrí k lenivejším zvieratkám. 
A ten jeho maškrtný jazýček! Vtesnať 
sa počas vianočných sviatkov                   
do elegantného modelu, to mu veľmi 
nejde. Radšej má voľnejšie oblečenie. 
Jeho vianočný model: sobí overal       
s červeným nosom a zlatými 
parožkami. 

Když panenka BABY born sjíždí                         
na sáňkách dolů z kopečka, Bello 
neposedí a povely jako „sedni“                  
a „zůstaň“ jsou mu cizí. V cíli chce být 
první. Jako profesionál zimních sportů ví, 
že teplý závodní oblek je nejdůležitější. 
Jeho zimní model: pestrá zimní 
kombinéza s čepičkou s bambulí.

Keď sa bábika BABY born spúšťa                 
z kopca dolu na sánkach, Bello neposedí 
a povely ako „sadni“ a „zostaň“ sú 
mu cudzie. V cieli chce byť prvý. Ako 
profesionál zimných športov vie, že teplé 
športové oblečenie je najdôležitejšie. 
Jeho zimný model: pestrá zimná 
kombinéza s čiapočkou a brmbolcom.

Nové!

Sleduj BABY born 
na Instagramu | Instagrame…

Naskenuj me! Naskenuj ma!
ˇ

babyborn_czsk
… a ponoř se do barevného světa panenek BABY born. 

Nenech si ujít novinky, pošli BABY born pozdrav a poděl se o své nejhezčí oblečky pro panenku.

 … a ponor sa do farebného sveta bábik BABY born. 
Nenechaj si ujsť novinky, pošli BABY born pozdrav a podeľ sa o svoje najkrajšie šaty pre bábiku.

#mojeBABYborn

Facebook:
babybornczsk
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1 | BABY born l
Oblečení do města, 43 cm                        
Oblečenie do mesta, 43 cm
Bunda, tričko a sukýnka, součástí je ramínko. 
Bunda, tričko a suknička, súčasťou je ramienko.
830222

Městskému stylu, který se nosí v hlavních módních metropolích, vládne elegantní třpyt. 
Třpytivé plošky jsou uspořádány s geometrickou pravidelností. Jejich symetričnost 
vhodně doplňují hravé prvky jako potisk písmenek nebo barevné akcenty.

2 | BABY born                        
Oblečení na skútr Deluxe, 43 cm
Oblečenie na skúter Deluxe, 43 cm
Bunda, overal a boty.
Bunda, overal a topánky.
830215

2| 

1| 
Mestský styl | Mestský štýl ˇ 

Mestskému štýlu, ktorý sa nosí v hlavných módnych metropolách, vládne elegantný 
lesk. Trblietavé plôšky sú usporiadané s geometrickou pravidelnosťou. Ich symetrickosť 
vhodne dopĺňajú hravé prvky, ako je potlač písmeniek a farebné akcenty.

stylový výstrih 
štýlový výstrih

ˇ

velké oci 
velké oci

ˇ
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velká písmena
velké písmená´
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Trpytivá holcickaTrpytivá holcickaˇTrpytivá holcickaTrpytivá holcickaˇTrpytivá holcickaTrpytivá holcickaˇTrpytivá holcicka
Trblietavé dievcatko

1| 
Trblietavé dievcatko

1| 
Trblietavé dievcatkoˇTrblietavé dievcatko

velká písmena
velké písmená´velké písmená´velké písmená

1| 
velké oci 
velké oci
velké oci ˇvelké oci 
velké ociˇvelké oci´velké oci´velké oci
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Trblietavé dievcatko

1| 
Trblietavé dievcatko
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Mestská rockerka
Mestská rockerkaMestská rockerkaMestská rockerkaMestská rockerkaMestská rockerkaˇMestská rockerka



Titulky módních časopisů mluví jasně: tvíd je v módě. Na Twitteru čteme, že vlněný 
kabátek je nadčasový a elegantní. Nápadnější kousky oblečení se kombinují                              
s decentními. Starší sestřička si oblékla ke kabátku s velkými kostkami jednobarevnou 
čepičku v hráškově zelené barvě a nožičky jí zdobí měděné legíny.

Trendy kabáty | Štýlové kabáty

BABY born                                     
Souprava s kabátkem Deluxe, 43 cm 
Súprava s kabátikom Deluxe, 43 cm
Kabát, tričko, legíny, čepička a tenisky. 
Kabát, tričko, legíny, čiapočka a tenisky. 
830079
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Titulky módnych časopisov hovoria jasne: tvíd je v móde. Na Twitteri čítame,                           
že vlnený kabátik je nadčasový a elegantný. Nápadnejšie kúsky oblečenia sa kombinujú 
s decentnými. Staršia sestrička si ku kabátiku s veľkými kockami dala jednofarebnú 
čiapočku v hráškovo zelenej farbe a nožičky jej obopínajú medené legíny.

Starší sestřička miluje oblečení v kovových barvách. Její zlatý kabátek se třpytí a září      
na míle daleko. Pro zdůraznění křivek je přepásán páskem. Pod kabátek si sestřička 
oblékla pestré kalhoty s komiksovým potiskem. Že je to příliš nápadné? Tím lépe!
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BABY born 
Kabát a kalhoty Narozeninová edice, 43 cm 
Kabát a nohavice Narodeninová edícia, 43 cm
Kabát a kalhoty, součástí je ramínko. 
Kabát a nohavice, súčasťou je ramienko.
830802

Staršia sestrička miluje oblečenie v kovových farbách. Jej zlatý kabátik sa trblieta a žiari 
na míle ďaleko. Pre zdôraznenie kriviek je prepásaný opaskom. Pod kabátik si sestrička 
obliekla pestré nohavice s komiksovou potlačou. Že je to príliš nápadné? Tým lepšie!



Móda v pohybu | Móda v pohybe
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1 | BABY born                                       
Souprava do sněhu Deluxe, 43 cm  
Súprava do snehu Deluxe, 43 cm
Bunda, kalhoty, čepice a boty. 
Bunda, nohavice, čiapka a topánky.
830062

2| BABY born
Jezdecká souprava, 43 cm 
Jazdecká súprava, 43 cm
Vesta, tričko a boty, součástí je helma, 
bičík a kartáč.
Vesta, tričko a topánky, súčasťou je helma, 
bičík a kefka.
831175

Pomocí módy se můžete skvěle vyjádřit. Když má někdo svůj vlastní styl, lehce vystoupí 
z řady. Zejména u sportovního zápolení je důležité zanechat trvalý dojem. BABY born 
sází při sáňkařských závodech na barevné maskování. Právě ve sněhu je vzor na pestrém 
oblečku dobře viditelný. A když jde BABY born do jízdárny, oblékne si decentní obleček 
v pastelových barvách, aby svého poníka neochudila o pozornost. 

Pomocou módy sa môžete skvele vyjadriť. Ak má niekto svoj vlastný štýl, ľahko vystúpi 
z radu. Najmä pri športovom zápolení je dôležité zanechať trvalý dojem. BABY born          
pri pretekoch na saniach uprednostňuje farebné maskovanie. Práve na snehu je vzor     
na pestrom oblečení dobre viditeľný. A keď BABY born ide do jazdiarne, oblečie si 
decentný odev v pastelových farbách, aby neochudobnila o pozornosť svojho poníka.  

s jezdeckým príslušenstvím
s jazdeckým príslušenstvom

ˇ
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Farma

Sníh
pevné kšandy

pevné traky
pevné kšandy

pevné traky1| 1| 

Farma

2| 2| 
roztomilé volánky 
roztomilé volániky 
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3 | BABY born                         
Ponožky (2 páry), 2 druhy, 43 cm
831755

4 | BABY born                            
Punčocháče (2 ks), 2 druhy, 43 cm 
Pančucháče (2 ks), 2 druhy, 43 cm
831748

2 | BABY born                                       
Spodní prádlo, 2 druhy, 43 cm        
Spodná bielizeň, 2 druhy, 43 cm    
Součástí je ramínko.  
Súčasťou je ramienko.
830123

1 | BABY born
Body, 2 druhy, 43 cm 
Součástí je ramínko.  
Súčasťou je ramienko.
830130
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more spodního prádla
hromada spodnej bielizne

ˇ
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4 | BABY born                              
Ramínka (5 ks), 43 cm                    
Ramienka (5 ks), 43 cm
831144

5 | BABY born                      
Tenisky růžové, 43 cm          
Tenisky ružové, 43 cm
831762

3 | BABY born                         
Nízké zimní boty, 43 cm        
Nízke zimné čižmičky, 43 cm
831793

2 | BABY born                         
Vysoké zimní boty, 43 cm        
Vysoké zimné čižmičky, 43 cm
831786
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BABY born 
Sametový overal Narozeninová edice, 
2 druhy, 43 cm
Zamatový overal Narodeninová edícia, 
2 druhy, 43 cm
Součástí je ramínko.  
Súčasťou je ramienko.
831090

Nejoblíbenejší | NajoblúbenejšieNejoblíbenejší | NajoblúbenejšieˇNejoblíbenejší | Najoblúbenejšie

5 kusu v balení 
5 kusov v balení

0

Nejoblíbenejší | Najoblúbenejšie´Nejoblíbenejší | Najoblúbenejšie



Červená, bílá a zelená jsou tradiční vánoční barvy. A chlapeček BABY born se tomu krásně přizpůsobil. 
Na svetříku s norským vzorem a manšestrovými kalhotami najdeme červenou barvu mikulášského 
pláštíku, bílou barvu sněhových vloček a zelenou barvu severských jedliček. Na hlavičce má klasickou 
vánoční čepičku. 
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Červená, biela a zelená sú tradičné vianočné farby. A chlapček BABY born sa tomu krásne prispôsobil.                    
Na svetríku s nórskym vzorom a menčestrovými nohavicami nájdeme červenú farbu mikulášskeho 
plášťa, bielu farbu snehových vločiek a zelenú farbu severských jedličiek. Na hlavičke má klasickú 
vianočnú čiapočku. 

BABY born 
Vánoční souprava pro chlapečka, 43 cm 
Vianočná súprava pre chlapčeka, 43 cm
Svetr, kalhoty a čepička, 
součástí je ramínko. 
Sveter, nohavice a čiapočka, 
súčasťou je ramienko.
830291

Vánoční oblečky BABY born jsou skutečnou lahůdkou. Design červených šatiček vychází 
z oblečení vánočních elfů. Na horním dílu s bílými manžetkami už věší zajíček Benno 
hvězdy na vánoční stromeček. Tylová sukýnka je poseta kouzelným prachem a její třpyt 
je zesílen odrazem zlatých legín.
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BABY born 
Vánoční souprava, 43 cm  
Vianočná súprava, 43 cm
Šaty, legíny a čepička, 
součástí je ramínko. 
Šaty, legíny a čiapočka, 
súčasťou je ramienko.
830284

Vianočné oblečenie BABY born je skutočnou lahôdkou. Štýl červených šatôčok vychádza 
z oblečenia vianočných elfov. Na hornom diele s bielymi manžetkami zajačik Benno už 
vešia hviezdy na vianočný stromček. Tylová suknička je posiata čarovným prachom a jej 
lesk je zosilnený odrazom zlatých legín. 

Vánocní móda | Vianocná móda ˇ ˇ 



Tento vánoční styl prostě nemá chybu! Nejpohodlnější vánoční outfi t si užívá BABY born 
i její sourozenci. Overal v sobím vzhledu je krásně hebký a měkoučký. Jednodílný plyšový 
obleček má zlaté parůžky, roztomilá ouška a ocásek. Součástí jsou i rukavičky. A k tomu 
všemu patří červený nos vánočního soba Rudolfa.

BABY born 
Kostým Sob, 43 cm
Součástí je ramínko. 
Súčasťou je ramienko.
831700

Tento vianočný štýl nemá chybu! Najpohodlnejšie vianočné oblečenie si užíva BABY born     
a jej súrodenci. Overal so sobím vzhľadom je krásne hebký a mäkučký. Jednodielne plyšové 
oblečenie má zlaté parožky, roztomilé ušká a chvostík. Súčasťou sú aj rukavičky. A k tomu 
všetkému patrí červený nos vianočného soba Rudolfa.  
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Vánocní styl | Vianocný štýlˇ ˇ


