
































MALÍ KAMARÁDI I MALÍ KAMARÁTI 

Baby Annablll Uttle 
Alexander; 36 an 
706350 

32 I Baby Annabell 

Baby AnnabeU Llttle 
sophla, 36 cm 
706374 

li 
P�/E� 

fittle 
Panenky Uttle velikosti 36 cm mohou 
provázet malé rodiče od 1 roku kdekoli. 
Díky látkovému tělíčku, roztomilému 
obličeji, mrkacím očím a krásným 
doplňkům jsou vhodnou první 
panenkou pro nejmenší děti. Annabell 
a Alexander mají svoji lahvičku. sophia 
má kvalitní vlásky pro nádherné účesy. 

Bábiky Uttle verkosti 36 cm mažu 
sprevádzat malých rodičov od 1 roka 
kdekofvek. Vďaka látkovému teličku, 
roztomilej tváričke, žmurkajúcim očiam 
a krásnym doplnkom sú vhodnou 
prvou bábikou pre najmenšie deti. 
Annabell a Alexander majú svoju 
flaštičku. Sophia má kvalitné vlásky 
pre tvorenie nádherných účesov. 
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Baby Annabell Llttle 
Dupačky rOžové, 36 cm 
Dupačky ružové, 36 cm 
706312 
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Baby Ann'a�ell Llttle 
Dupačky modré, 36 cm 
706244 ', 
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Baby Anna be li Uttle 
sada na krmení panenky, 36 cm 
sada na kimenle báblky, 36 cm 
702S29 

I 

Doplňky a oblečky v pastelových barvách r 

pro radost ze hry s panenkami Little. j 
I 

Dopinky a oblečky v pastelových 
farbách pre radosť z h ry 

s bábikami Little. 
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Baby Annabell Llttle 
spací pytel, 36 cm 
spací vak, 36 cm 
705520 
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Baby Annabell Llttle 
Oblečení na hraní, 36 cm 
Oblečenle na hranle, 36 cm 
704127 

Baby Annabell Uttle 
Botičky (2 páry), 36 cm 
Topánočky (2 páry), 36 cm 
703632 
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KRÁLOVSTVÍ I KRÁl'.OVSTVO 

34 I Baby Anna betl 
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královskéktJ �ámku 
kral'ovské/1.t:J,zalnku 

·�

Podívejte se na to nádherné oblečení, zlaté 
střevíčky a třpytivé korunky. 1

A umíte si představit zámek bez bílého poníka?, 

Pozrite si to nádherné oblečenie, zlaté črievičky 
·a trblietavé korunky. A viete si predstaviť zámok

bez bieleho poníka? 
"" ' 

Baby Ale sweet 
mzna,36 cm 

lnwná, 36 an 1 

84 

Baby Anna bl!ll Uttle sweet 
Annabel� 36 cm 
705n8 

Baby Annabell Uttle swoot 
šatičky, 36 cm 

Baby AnnabeU Uttle sweet 
souprava, 36 cm 

šatočky, 36 cm súprava, 36 cm 
704134 704110 
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Baby Annabl!ll Llttll! sweet 
Poník, 36 cm 
705933 

� 

____;1' Něžná princezna a poník 

eittle sweet

� Princezna
,

Princezna

--

Nežná princezná a poník 
Malou panovnici její kamarádi láslajplně přezdívají „princezna Pusinka". 
'l<.<ÍIJŽ tÍLJstane pusinku, toářičlaj jí zčervenají nadšením. fuéko bílého 
poníka vžtÍlj přivítá polibkem na čumáček a poník polibek opětuje. 

Malú panovníčlat jej kamaráti láslajplne preztjvajú „princezná Pusinka". 
'J<.eďdostane pusinku, líčka jej sěervenejú od radosti. ťvojko bieleko poníka 
užtÍlj priuíta božtekom na čumáěik a poník bozk opiituje. 



ANNABELL A ALEXANDER 

---
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miminka 
Panenky velikosti 43 cm s realistickými funkcemi potřebují 

stejnou péči jako opravdová miminka. 
1 

Roztomilé zvuky prozradí, jakou mají náladu. 

Bábiky vel'kosti 43 cm s realistickými funkciami potrebujú 
rovnakú starostlivosť ako ozajstné bábatká. 

Roztomilé zvuky prezradia, akú majú náladu. 
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36 I Baby Annabell 
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't 3 pije ozaj_stnú vodu 
✓-91;_ pije skutečnou vodu
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h9be pusiňko 
a cumláni d 

h9be ústočk 
a cumťanl c 

© 
nechá se uko/éba 

ke spánku 
nechá sa uko/1 

k spánku 

®- .. •;:;: Vc-;-"\ 
Baby Annabell 

Anna bell, 43 cm 

706299 

Baby Annabell 

Alexander, 43 cm 

706305 

po napiti si odřlhne 
po napití si od9r9ne 

� 

- /;1,h�, 'l,,pn ec tam se 
ozve prdlk 

'l!.r.i štek/enl sa 
ozve prdnutie 

illill�- ,>,.. 

r;á'da se houpe 
na kolenou 

' ra'da sa hojdá 
l}a.kojenách 

. . 

měkké tě/íčko a mnoho funkci 
miikké teličko a mnoho funkci! 



Kamarádské panenky mají měkké látkové 
tělíčko. Součástí jsou doplňky pro péči 

-•-lo děťátko nebo pro úpravu vlásků .... _....-

Kamarátske bábiky majú makké látkové 
telíčko. Súčasťou sú dopinky pre starostlivosť 
o dieťatko alebo na Úpravu vláskov.

Baby Annabell 
Mla,43cm 
705940 

38 I Baby Annabell 

Baby Annabell 
s ophla, 43 cm 
706381 
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Baby Annabell 
vetká Annabell, 54 cm 
verká Annabell, 54 cm 
703403 

Baby Annabell 

( 
m�"-Ý rvmvnÍk 
mOO:.UC"-Ý rvmvni"-

Baby AnnabeU 

Zimní souprava s kožíškem, 43 cm 
Zimná súprava s kožušlnkou, 43 cm 
706060 

slavnostní šatičky, 43 cm 
slávnostné šatočky, 43 cm 
705438 

Baby Annabell 
zimní kombinéza s fl itry Deluxe, 43 cm 
Zimná k ombinéza s flltraml De luxe, 43 cm 
706077 
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Když se den blíží ke konci, do říše snů 
Baby Annabell doprovodí nádherné doplňky. 
Pyžamka, spací pyte� dudlík a kolébka. 
To vše zaručí ty nejsladší sny. 

Keď sa deň blíží ku koncu, Baby Annabell do rí 
snov sprevádzajú nádherné doplnky. 
Pyžamká, spací vak, cumlík a kolíska. 
To všetko zaručí najsladšie sny. 

Baby Annabell / 
Dudlík Sladké sny / r:>,-

dapiňv..y vro 5;'� *cumlík sladké sny 
704219 

Baby Annaoou daplnV..'ý no. mvo.rwej 

40 I Baby Annabell 

© Noční košilka Sladké sny, 43 cm 

Nočná košlell<a Sladké sny, 43 cm 

705537 - r->. � -

� 

Baby Annabell 

Kolébka Sladké sny 

Koliska sladké sny 

703236 

Kolébka pro sladké snlJ 
Kolíska pre sladké sni/ 

'Funkce automatického houpání něžně ukolébá malé snílhj 
ke sladkému spánku. 'Po stisknutí loqa se kolébka začne houpat 
a hrát ukolébavku. 

1unkcia aut.omatického hojdania nežne ukolíše maltch rojkoo 
do sladlt.élt.o spánku. 'Po silačení loqa sa kolíska zacne hojdať 
a hrať uspávanku. 





Baby Annabell 
souprava Dobrou chuť 

súprava Dobrů chuť 

702024 

44 I Baby Annabell 

\ ibělÍ Z'b , a avne a praktické doplňk 
pro krmení panenky. \

obed 
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Zabavné � praktické dopinky \
pre krmenie bábiky. \

I 
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o:ěd je jedna z nejoblíbenějších částí

d
ne Baby Annabell. Na jaké jídlo má 
nes chut - na mrkvovou hra·s-k 

b 
-- . ovou • 

ne O ryzovou kaši? 

Obe� je /ed_na z najobfúbenejších 
cast1 dna Baby Annabell 

Na aké jedlo má dnes 
chut - na mrkvovú, hráškovú 

alebo ryžovú kašu? 
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Baby Annabell 

Jidelní židlička se zvuky 
Jedátenská stolička 50 zvukml 

701911 
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se �tt\nýrni

o. zvvY.rNýrni -eH.� ty

so svettlnýrni

o. zvv"1Nýrni -eH.�trni
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DOLLYMODA 

Dolly Mada vždy přesně padne! Dolly Mada nabízí 
oblečení pro panenky různých velikostí. oflfJ 

Dolly Mada vv dy presne sadne! DQJ.ly rada ponúka iJa 
oblečenie pr · bábiky roznych veťkostí. t-, 
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DollyModa 

2 druhy 

Oblečení, 2 druhy, 43 cm/36 cm/30 cm 
Oblečenle, 2 druhy, 43 cm/36 cm/30 cm 
870488/870556/870624 

46 I Dolly Moda 
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121 
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11 Oblečení Paříž, 43 cm I Oblečenle Paríž, 43 cm 870945 21 Pruhovaná teplákovka, 43 cm 871249 
31 Oblečení Berlín, 43 cm I Oblečenle Berlín, 43 cm 870969 41 Džíny a tričko, 43 cm I Džínsy a tričko, 43 cm 870983 
sl šatičky Princezna, 43 cm I šatočky Prlncezná, 43 cm 871058 61 šatičky Víla, 43 cm I šatočky víla, 43 cm 8710n 
71 Oblečení s pletenou bundičkou, 43 cm/36 cm I Oblečenle s pletenou bundičkou, 43 cm/36 cm 870532/870600 

BI Teplákovka rilžová, 43 cm/36 cm I Teplákovka ružová, 43 cm/36 cm 871256/870778 91 Tričko s tutu sukýnkou, 43 cm/36 cm I 
Tričko s tutu suklenkou, 43  cm/36 cm 870495/870563 101 Oblečení do deště, 43 cm/36 cm I Oblečenle do dažďa, 43 cm/36 cm 

870525/870594 111 Oblečení Beruška, 43 cm/36 cm I Oblečenle llenka, 43 cm/36 cm 870921/870938 
121 slavnostní oblečení, 43 cm/36 cm I slávnostné oblečenle, 43 cm/36 cm 870341/870723 

131 Džínové šatičky, 43 cm/36 cm/30 cm I Džínsové šatočky, 43 cm/36 cm/30 cm 871010/870754/870761 
141 Teplákovka modrá, 43 cm/36 cm/30 cm 871324/871331 /870846 151 šatičky a kalhoty, 43 cm/36 cm/30 cm I 

šatočky a nohavice, 43 cm/36 cm/30 cm 870365/870693/870709161 Dupačky s Jednorožcem, 43 cm/36 cm/30 cm I 
Dupačky s Jednorožcom, 43 cm/36 cm/30 cm 870501 /870570/870648 
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