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Minimalistický a nápaditý odkapávač má kapacitu až 12 kojeneckých lahví  

 
Designový odkapávač lahví BAYBY BDR 5000 připomíná ptačí hnízdo 
 
Minimalistický, nápaditý a přitom maximálně 
funkční je odkapávač na lahve a další 
kojenecké doplňky BAYBY BDR 5000. 
Rozložený tvoří atraktivní prvek interiéru, po 
složení jej lze snadno uschovat či zabalit na 
cesty. Odkapávač BAYBY BDR 5000 má velkou 
kapacitu, pojme až 12 kojeneckých lahví, 
k tomu 6 saviček nebo víček, do středového 
stojanu lze umístit až 4 lžičky.  
 
Novinku na našem trhu představila značka dětských výrobků BAYBY. Řešení v podobě 
odkapávače BAYBY BDR 5000 je praktické – vysterilizované kojenecké láhve či savičky by 
přece byla hloupost dát okapat na utěrku či mezi ostatní nádobí, protože tam se to 
bakteriemi „jen hemží“, ale také na pohled mimořádně estetické.  
 
Odkapávač na první pohled zaujme kompaktním tvarem připomínajícím ptačí hnízdo 
v pestrých, ale klidných odstínech modré a fialové. Hodí se do klasických i moderních 
interiérů, kde má velký potenciál stát se nepostradatelným pomocníkem. Dlouhá ramena po 
obvodu odkapávače lze využít nejen na lahve, ale také na hrnky, nádoby na příkrmy apod. 
Kratší věšáčky umístěné přibližně v polovině délky dlouhých ramen přidrží spolehlivě savičky, 
dudlíky, kroužky či víčka a další malé doplňky. Středový stojánek je určen pro lžičky, ale také 
příbory.  
 
Odkapávač BAYBY BDR 5000 lze jedním pohybem složit i snadno uskladnit. Díky úsporným 
rozměrům a možnosti složení a opětovného rozložení šetří místo a lze jej tak využít doma i 
na cestách. Snadno se čistí, je možné mýt jej také v myčce. Při důkladném čištění lze 
jednotlivá ramena snadno sundat a znovu nasadit. Odkapávač BAYBY BDR 5000 je vyroben 
z kvalitních a bezpečných materiálů neobsahujících žádné toxické látky. 
 
Doporučená akční maloobchodní cena 499 Kč. 

Více informací o výrobku a místa prodeje na www.bayby.cz.  

 

 
 

 

 

http://www.bayby.cz/


Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 
 

Ing. Marie Hodačová Šimonovská 

Privilege PR, Jagellonská 3, Praha 3 

Mobil: +420 777 840 414 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

 

 

 
 

Ing. Anita Ascherlová, Marketing specialist 

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany 

Tel.: +420 323 201 110,  

Mobil: +420 734 236 386 

e-mail: anita.ascherlova@fastcr.cz 

www.fastcr.cz 
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