
 

Tisková zpráva 

18. dubna 2016 

 

Nové modely univerzálně využitelných kabelek pro maminky 

Babypoint představuje kolekci přebalovacích tašek LÄSSIG 2016 

Německá značka Lässig se řadí k výrobcům, kteří se na trhu 

vymykají, a to jak kvalitou a designem svých produktů, tak 

přístupem k výrobě a životnímu prostředí. Svěží koncept postavený 

na eco-friendly jednání se promítá i do novinek letošního roku. 

Široký sortiment Lässig zahrnuje veselé, hravé, sportovní  

i elegantní - vždy do detailu propracované - doplňky pro maminky, 

tatínky a jejich ratolesti, které lze naráz jen těžko představit. 

Přiblížíme vám proto tři nově nabízené modely kabelek  

s příslušenstvím a ucelený sortiment si případně můžete 

prohlédnout na stránce www.lassig-fashion.cz.  

Novinka No. 1 

Sportovně elegantní přebalovací taška LÄSSIG Mix'n Match  

Kabelka Lässig Mix´n Match environmentální řady Green Label je opravdu krásná. Má design, který 

zaujme, vnitřní uspořádání, které překvapí, a zpracování, které šetří přírodu. Uvnitř se nachází vše 

potřebné pro maminky s miminkem, tedy přebalovací podložka, odnímatelný izolovaný držák na láhev, 

odnímatelná kapsa na zip, voděodolná přihrádka, držák na skleněnou lahvičku i kapsa na mobilní 

telefon a karabina. Další úložný prostor najdete zvenčí. Díky variaci úchytů ji můžete nosit různými 

způsoby včetně možnosti připevnění na kočárek. Vyrobena je z recyklovaného polyesteru  

(s podšívkou z polyesteru) a má textilní strukturu. V nabídce jsou tři barevné kombinace – růžová, 

antracitová a světle šedá. Taška má rozměr 48,5 x 19 x 38 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peněženka LÄSSIG Mix´n Match  

K tašce lze ve stejném odstínu dokoupit peněženku. Díky prostornému 

formátu 20,5 x 2 x 11 cm má řadu přihrádek, kapsu se zipem na mince 

a odnímatelnou část na fotografie či platební karty.  

 

http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/green2.php


 

Doporučená prodejní cena kabelky: 3.260,- Kč   

Doporučená prodejní cena peněženky: 760,- Kč   Více na www.lassig-fashion.cz  

 

Novinka No. 2 

Stylovou kabelku LÄSSIG Signature Bag si „sestavíte“ sami 

Tato barevná kolekce elegantních kabelek Lässig Signature Bag řady 

Glam vám dává svobodu volby. Výrobce u ní nechává čistě na vás, 

zdali si kabelku pořídíte samostatně, nebo si k ní (ve stejném, nebo 

klidně i jiném odstínu) dokoupíte peněženku a set doplňků pro 

maminky, který zahrnuje voděodolnou přebalovací podložku, izolovaný 

obal na láhev a háčky pro připevnění tašky ke kočárku. Kromě 

atraktivního vzhledu, který využívá kombinace jemného povrchu, 

koženkových a kovových prvků a originálního střihu, v základu přináší 

prostorný vnitřek s řadou důmyslně řešených kapes, kroužek pro zavěšení klíčů a volitelný ramenní 

popruh. Kabelku (35 x 13 x 44 cm), peněženku (19 x 2 x 10 cm) i doplňkový set lze pořídit zvlášť 

v šesti barvách.  

 
Doporučená prodejní cena kabelky: 2.100,- Kč   

Doporučená prodejní cena peněženky: 760,- Kč   

Doporučená prodejní cena příslušenství: 760,- Kč  Více na www.lassig-fashion.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka No. 3 

Přebalovací kabelka LÄSSIG v hobo stylu 

Kabelka pro maminky Lässig Hobo Bag řady Casual má praktický střih  

a velmi zajímavý vzhled. Provedením reflektuje hobo styl, pro který je typický 

tvar vaku či půlměsíce a středně dlouhé ucho s nošením na rameni. Světlý 

olivově béžový model zvýrazňuje metalická úprava povrchu, černou 

alternativu zase jemná krajková aplikace. Propracované provedení potvrzuje  

i efektní zazipování, do hlavní přihrádky se dostanete skrze dva různé zipy. 

Kapes a přihrádek má taška hned několik, včetně jedné voděodolné. 

http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/sigbag1.php
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/hobo.php


 

Součástí je přebalovací podložka, izolovaný obal na láhev, kapsa na mobil, karabina a kroužek na 

klíče i nastavitelný ramenní popruh. Taška, kterou lze připevnit na kočárek, se vyrábí v rozměru  

34 x 17 x 34 cm.  

 
Doporučená prodejní cena kabelky: 3.070,- Kč    Více na www.lassig-fashion.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O společnosti Babypoint s. r. o. 

Společnost Babypoint s. r. o., přední český výrobce a dovozce dětského zboží, byla založena v roce 1995, kdy 

se věnovala především prodeji dětských kočárků. V současné době si firma pod stejnojmennou značkou nechává 

vyrábět nejen sportovní a kombinované kočárky, ale rovněž golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní 

židličky, lehátka, ohrádky, přebalovací podložky a další doplňkový sortiment pro děti. Veškeré produkty jsou 

testovány a certifikovány podle platných evropských norem. Kromě vlastní značky Babypoint, rozšířené o 

ekonomickou řadu Newbuddy, se společnost podílí na vývoji moderních kočárků značky X-lander, kterou 

exkluzivně dováží na český trh. Od roku 2009 představují nedílnou součást sortimentu autosedačky norské 

značky BeSafe, které patří z hlediska bezpečnosti na samý vrchol evropského žebříčku, jak potvrzují hodnocení 

prováděná např. německým autoklubem ADAC. V roce 2011 firma rozšířila nabídku o moderně řešené a vysoce 

odolné sportovní kočárky německé značky TFK (Trends For Kids) i o hluboké kočárky značky Navington 

specifického designu. Loni byla do sortimentu zařazena luxusní německá značka Lässig s nabídkou stylových a 

praktických kabelek, tašek, batůžků, brašen a dalších doplňků různého designu pro děti a dospělé. Dále 

upozorněme na prémiové dětské fusaky norské značky Voksi, v ČR šité funkční hřejivé doplňky značky Little 

Angel
® 

nebo nafukovací kruh pro kojence a batolata značky Baby Ring. Loni přibyly stylové autosedačky a 

kočárky JOIE z Velké Británie, letos nově nabízíme sortiment holandské značky Nuna. Produkty společnosti 

Babypoint s.r.o. jsou k dostání ve více než 250 smluvních prodejnách po celé ČR, firma se pravidelně účastní 

pořádaných veletrhů, například mezinárodního veletrhu potřeb pro děti PRODÍTĚ či českých veletrhů zaměřených 

na děti FOR KIDS a FOR BABIES. Na jaře 2014 obdržela první místo v regionální internetové anketě TOP 

FIRMA PŘÍBRAMSKO 2013 (v kategorii 11-50 zaměstnanců). 

Více informací naleznete na: www.babypoint.eu. 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jana Holinková 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 725 075 853 

E-mail:  holinkova@privilegepr.cz 

http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.babypoint.eu/
mailto:holinkova@privilegepr.cz

