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Příšerky, které děti nestraší, ale dělají jim radost!  

 

Monsters je nová kolekce cestovních doplňků a dětského nádobí  

od německé značky Lässig 
 

Monsters neboli Příšerky s.r.o. je jednak 

animovaná rodinná komedie z dílny studia 

Pixar a nově také veselý motiv kolekce doplňků 

ekologické značky Lässig. Příšerky v pojetí 

tohoto německého výrobce děti rozhodně 

nevystraší, malá roztomilá monstra je naopak 

„ochrání“ při cestování za šera a tmy. 

Vyceněné zuby a vykulené oči bláznivé Mabel  

a hopsajícího Boba, dvou hlavních motivů  

na dětských batůžcích, taštičkách a taškách, 

kufřících či kapsáři do auta, jsou vyrobeny z reflexního materiálu, který funguje na principu 

zpětného odrazu světla. Ať už s dětmi půjdete za tmy brzy ráno do školky nebo se budete 

vracet za soumraku domů, s kolekcí Monsters budou děti na ulici bezpečně vidět. Motiv 

příšerek najdete také v nabídce dětského nádobí značky Lässig, která zahrnuje praktický jídelní 

set nebo samostatný příbor, talířek, mističku, hrneček a bryndák. 

 

Do školky i na výlet 

Kolekce na cesty s reflexními prvky zahrnuje klasický batůžek, dětský kufr, taštičku na hygienu, 

sportovní tašku i šikovný kapsář do auta. Všechny doplňky Lässig jsou založeny na veselém 

provedení, praktičnosti a přehledném uspořádání. Zavazadlům nechybí jmenovka ani spousta 

kapsiček a přihrádek. Každý z doplňků je k dispozici v holčičí a klučičí variantě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870,- Kč 690,- Kč 1.720,- Kč 1.050,- Kč 870,- Kč 



 

560,- Kč 

Doma u stolu 

Na okamžiky, kdy dítě začne z části nebo zcela samo papat, je 

dobré se vybavit. Základem je kvalitní bryndák, který v kolekci 

Lässig Monsters najdete šusťákový s dlouhými rukávy. Do začátků 

lze pořídit jídelní set s děleným táckem, mističkou, hrnečkem  

a lžičkou. Nebo můžete samostatně koupit dětský příbor, hrneček 

s picím víčkem, talířek nebo mističku. Většina melaminového nádobí 

je vybavena protiskluzovým proužkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značku Lässig na český trh dováží výrobce a prodejce dětského zboží 

společnost Babypoint. Pro více informací navštivte www.babypoint.eu 

nebo 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 sportovní kočárky a golfové hole, autosedačky, cestovní postýlky, jídelní židličky, 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. V roce 2014 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, kočárky, židlička či lehátko JOIE z Velké Británie, letos nově 

nabízíme sortiment holandské značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky značky MonPeri. Produkty 

160,- Kč 160,- Kč 140,- Kč 240,- Kč 300,- Kč 

http://www.babypoint.eu/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.babypoint.eu/
http://www.newbuddy.eu/
http://www.x-lander.cz/
http://www.autosedacky-besafe.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.navington.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.little-angel.info/
http://www.joiebaby.info/
http://www.nuna.eu/cz/
http://www.monperi.cz/


 

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 
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