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HRA S PANENKOU

První a nejlepší kamarádka – 

Cca 65 tun jednorázových plastů jsme již ušetřili za poslední rok!

Tolik váží 2 velryby.

Obaly bez plastů                         
jsou označeny               
slunečnicí.

na celý život

Proč jsou panenky            
tak důležité                       
pro vývoj dětí?

Kolik dnešních maminek, dřívějších malých 
maminek panenek, vzpomíná s nostalgií 
a zároveň s příjemným pocitem na krásné 

chvíle strávené se svou oblíbenou panenkou?

Od miminka, o které je třeba pečovat, přes 
kamarádku pro společná dobrodružství, až        
po strážkyni nejpřísnějších tajemství – panenka 
je každodenní společnicí. Pomáhá při usínání, 
děti s ní sdílí svoje radosti i starosti, doprovází 
své malé rodiče na cestách.
Nápaditá hra s panenkami rozvíjí fantazii
a komunikaci a hravou formou podporuje 
pozitivní vlastnosti, jako je odpovědnost                
a empatie. Děti se učí vyjadřovat své pocity, 
konkretizovat a vnímat vlastní zkušenosti                 
a naučí se, jak jednat s ostatními lidmi. 
S našimi koncepty hry s BABY born                                       
a Baby Annabell mohou malí rodiče panenek 
objevovat hru na rodiče a dítě a vyzkoušet si 
různé herní scénáře a role.

Není proto divu, že jakmile maminka s dítětem 
vstoupí do hračkářství nebo prolistuje katalog 
Zapf Creation, rozzáří se oči nejen dětí, ale              
i maminek. 
Panenky hrají důležitou roli ve vývoji dětí a tento 
mimořádný vztah přetrvává i dlouho poté, co 
děti vyrostou.
První panenka je první a nejlepší kamarádkou 
a zůstává jí po celý život. Úzké pouto, které se 
vytvoří, je pevné, trvalé a překoná všechny 
složité situace.

Stejný obsah.
Nový obal.
Snadné rozbalování 
je zároveň dětskou hrou.

Průkopník v oblasti obalů šetrných k životnímu 
prostředí

Jako značka, která je od útlého věku přítomna 
v dětských pokojíčcích, bereme ve společnosti 
Zapf Creation svou odpovědnost v oblasti 
udržitelnosti zdrojů nanejvýš vážně. Proto naše 
společnost přešla na obaly bez plastů pro celý 
sortiment od jara 2021. Chápeme, že se rodiče 
a děti chtějí vyhnout jednorázovým plastovým 
obalům, a touto změnou přispíváme k ochraně 
našeho životního prostředí.

Postupně budou všechny plastové prvky 
obalů, jako jsou průhledná okénka, blistry, 
fóliové sáčky nebo spojovací prvky, nahrazeny 
recyklovatelnými materiály – ať už jde o obaly 
panenek, oblečení nebo doplňků.

Jedním z pozitivních vedlejších efektů této 
změny je pro děti jednodušší, napínavější a ještě 
zábavnější vybalování panenek a jejich doplňků.

Samotné panenky jsou i nadále vyráběny 
z plastu, aby splňovaly vysoké nároky                                        
na kvalitu, bezpečnost a dlouhodobé používání 
pro každodenní hraní.

Nové obaly jsou označeny slunečnicí a lze je 
likvidovat spolu se sběrovým papírem. Díky 
tomuto postupu je společnost Zapf Creation 
průkopníkem v oblasti obalů bez plastů                    
v průmyslovém odvětví panenek.

Prohlédněte 
si obal!



více informací
na str. 7

více informací
na str. 8 a 9

více informací
na str. 4 a 5

Staršímu bratříčkovi a starším 
sestřičkám padne všechno oblečení

pro panenky BABY born 43 cm.  

10 funkcí

10 doplňků

7 funkcí

7 doplňků

od 3 let

6 funkcí

+ doplňky

Little chlapeček,            
Little holčička                   

a Malá sestřička

BABY born®

Chlapečci              
a holčičky 

BABY born®

BABY born®

RODINA BABY BORN

2 | BABY born

spí
roní slzy
pije vodu

BABY born 
s kouzelným dudlíkem, 
holčička, 43 cm
827956

roní slzy
pije vodu

jí svoji kašičku

čůrá do nočníku
může se koupat

má pohyblivé klouby

spí 

otáčením kouzelného dudlíku
otevírá a zavírá oči

Little

BABY born Little, 
holčička, 36 cm
831960

Svet panenek
Herní koncept BABY born roste spolu s dětmi. Hru na malé rodiče 

mohou děti objevovat už od 2 let. Všechny panenky s tělíčkem                             
z měkkého plastu fungují bez baterií.

ˇ

od 2 let

pro panenky Little       36 cm je k dispozici    také oblečení a doplňky

Starší bratříček              
a starší sestřičky 

od 4 let

Malý rozdíl
Velká nebo malá, jaký je mezi nimi rozdíl? Klasická BABY born 
velikosti 43 cm je vhodná pro děti od 3 let. Mladší sourozenci 

velikosti 36 cm zaujmou děti již od 2 let. Panenky Little jsou ještě moc 
malé, aby uměly vše, co umí jejich větší sestřička…

7 funkcí
7 doplňků

                ejugnuf
bez baterií

čůrá do nočníku
může se koupat
má pohyblivé klouby

čůrá do plenky

funguje 
bez baterií

10 funkcí
10 doplňků

kaká



BABY born Little,
holčička, 36 cm
831960

BABY born Little,             
chlapeček, 36 cm
831977

LLiittttllee
GGiirrll

LLiittttllee
BBooyy

BABY born

4 | BABY born

SOUROZENECKÁ LÁSKA

Little je menší verze panenek BABY born. Vedle Little holčičky 
a Little chlapečka s funkcemi klasického miminka je součástí 

rodiny i Malá sestřička, která chodí do školky.

BABY born Školka
Dupačky s nášivkami, 36 cm
833537

s podložkou   
na cvičení

BABY born Školka
Batůžek s doplňky
831601

BABY born Školka 
Oblečení na cvičení, 36 cm 
833445

BABY born Školka 
Šatičky s kšiltovkou, 36 cm
831946

LLiittttllee

BABY born Školka
Malá sestřička, 36 cm
828533
od 3 let

mladší sestřičky
a bratříčci

roní slzyroní slzy

má pohyblivé má pohyblivé 
kloubyklouby

7 funkcí7 funkcí
7 doplňků7 doplňků

čůrá do nočníkučůrá do nočníku

pije vodupije vodu

čůrá čůrá 
do plenky do plenky 

může se může se 
koupatkoupat

spíspí

7 funkcí7 funkcí
10 doplňků10 doplňků

může se může se 
koupatkoupat

má pohyblivé má pohyblivé 
kloubyklouby

vlásky      vlásky      
k česáník česání

pije vodupije vodu

může může 
sama státsama stát

roní slzyroní slzy

spíspí
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KLASICKÁ PANENKA 

panenkami
Klasika mezi

BABY born velikosti 43 cm může být miminkem i nejlepší 
kamarádkou. 10 funkcí, které fungují bez baterií, 

podporuje 10 doplňků.

7

4 | BABY born 
s kouzelným dudlíkem, 
holčička, 43 cm          
827956

3 | BABY born 
s kouzelným dudlíkem, 
chlapeček, 43 cm       
827963

1 | BABY born 
s kouzelným dudlíkem, 
chlapeček, 43 cm       
831656 

2| BABY born 
s kouzelným dudlíkem, 
holčička, 43 cm          
827970

2|

3|
4|

1|

může se může se 
koupatkoupat

spíspí

roní slzyroní slzy

jí svoji jí svoji 
kašičkukašičku

čůrá             čůrá             
do plenkydo plenky

pije pije 
voduvodu

čůrá a kaká čůrá a kaká 
do nočníkudo nočníku

má má 
pohyblivé pohyblivé 

kloubyklouby

10 funkcí10 funkcí
10 doplňků10 doplňků

KouzloKouzloKouzlo



1 | Starší bratříček 
BABY born, 43 cm
830369

4 | Starší sestřička 
BABY born, brunetka,          
43 cm
830352

3 | Starší sestřička 
BABY born, 43 cm          
831663

2 | Starší sestřička 
BABY born, blondýnka, 43 cm
830345

Starší sourozenci
BABY born

 

BABY born
Adventní kalendář
832844

STARŠÍ SESTŘIČKY A BRATŘÍČEK

8 |

1|

2|

3|

4|

6 funkcí
+ doplňky

pije 
vodu

může se 
koupat

roní slzy

má pohyblivé 
klouby

vlásky     
k česání

může sám 
stát

padne jim vše 
pro BABY born, 
43  cm

Sourozenci jsou o něco starší než        
BABY born, ale velikost oblečení mají 
stejnou. Proto si mohou vyměňovat 

všechny oblečky a doplňky.



THEMENWELT: BABYCARE

BABY born 
Víkendová sada
na kempování
832783

BABY born                  
Víkendový domek
832752

BABY born 
Víkendová souprava 
na rybaření
832790

BABY born
Víkendová souprava 
na šnorchlování Deluxe, 43 cm                    
832806

se střešní         
terasou

VÍKEND

++

++

10 | BABY born

Více informací o novém
Víkendovém domku

najdete na další straně.

Rodina BABY born se balí na víkendový výlet. Berou si 
s sebou stan se spacákem, ohniště a klacík na opékání 
marshmallow, plavky, potápěčskou výbavu, lehátko         
a hru na rybaření s kačenkami.

Kempování u jezera

hra na rybaření 
s kačenkami 

BABY born 
Plavky kraťasy, 2 druhy, 43 cm
828298

plápolající 
ohniště

























34 | Baby Annabell

Baby Annabell My First                
Koupací Annabell, 30 cm
707227

po koupání
rychle uschne

mrkací oči 

Moje

Baby Annabell
My First Annabell, 30 cm
704073

měkké látkové 
tělíčko 

              mekčílět mývoktál s yknenaP
a hlavičkou z měkkého vinylu mají 
mrkací oči. Oblečení se střihem 
„easy fit“ mohou snadno převlékat 
i malé dětské ručičky.

Panenka velikosti 30 cm 
pro nejmenší děti od 1 roku. 

mrkací oči 

první panenka
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