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Vysoká UV ochrana, propracované technologie bezešvých plavek a krásné motivy 

Na pláž s kyblíčky, lopatičkami a kolekcí oblečení LÄSSIG Splash & Fun 

s ochranou UPF 50+   
 

Kyblíčky, lopatičky a hlavně funkční 

oblečení s maximálním faktorem 

ochrany UPF 50+ bychom neměli 

zapomenout při cestě za sluníčkem. Aby 

od nás celou dovolenou děti neslyšely 

jen otravné „pojď se schovat do stínu“, 

zvlášť když potřebují dostavět hrad, 

připravil německý výrobce LÄSSIG 

kolekci funkčních triček, oboustranných 

kloboučků, ponč a bezešvých plavek 

s voděodolnou plenkou, nazvanou 

Splash & Fun. Vše samozřejmě 

s maximální ochranou proti slunečním 

paprskům (UV 50+ / UPF 50+). Do vody i na toulky po plážích oceníme i praktické, zcela 

prodyšné a rychleschnoucí sandálky. Lässig Splash & Fun je unikátní kombinací 

patentovaných materiálů a způsobů provedení. Více informací na www.babypoint.cz.  

 

 

 

PŘÍJEMNÝ POCIT SUCHA POSKYTNOU DĚTEM PLENKOVÉ 

PLAVKY LÄSSIG SWIM DIAPER BOYS & GIRLS 

Plavky Lässig s voděodolnou plenkou pro děti ve věku 6 – 24 

měsíců jsou zcela bezešvé, švy nahradily pohodlnější tavené 

spoje. Unikátní technologie odvodu vlhkosti a nečistot do 

vnějších vrstev plavek garantuje pocit suchosti bez vzniku 

opruzenin. Zatímco někteří výrobci používají materiál, který 

vlhkost vsákne a ta poté zůstává na vnitřní straně plavek, 

technologie Lässig odvádí nečistoty mimo dosah pokožky dítěte. 

Plavky s vysokou ochranou UV 50+ / UPF 50+ jsou velmi 

pohodlné, vyráběné v několika velikostech a krásných motivech 

pro holky a kluky. 

Orientační prodejní cena: 340 Kč 

http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.babypoint.cz/


 

MÓDNÍ DOPLNĚK I OCHRANA V JEDNOM JE LÄSSIG 

RASHGUARD SHORT SLEEVE BOYS & GIRLS 

Funkční tričko, které báječně vypadá a ještě chrání před 

sluníčkem. Takové je pohodlné triko s krátkým rukávem 

Lässig, vyrobené z polyamidu (80 %) a jemné elastické Lycry 

(20 %). Má vysokou sluneční ochranu s filtrem UV 50+ / UPF 

50+. Ke komfortu nošení přispívají ploché švy, mírně 

zeštíhlený pas a celková pružnost. Součástí některých triček 

je odolný gumový potisk. Vyrábějí se různé motivy pro holky 

(například sluníčko) a kluky (ponorka, krab, atd.) v několika 

velikostech (12 – 24 měsíců).  

Orientační prodejní cena: 500 Kč 

 

 

DVA KLOBOUČKY V JEDNOM, TO JE OBOUSTRANNÝ 

KLOBOUČEK LÄSSIG SUN PROTECTION BUCKET HAT 

BOYS & GIRLS 

Zakrytí hlavy je při pobytu na slunci naprostou nezbytností. 

Oboustranný klobouček Lässig s UV 50+ / UPF 50+ 

spolehlivě chrání před slunečními paprsky. Má praktickou 

šňůrku pro uvázání, díky které dětem nepadá z hlavičky, a 

vyšívaná očka (místo kovových) pro příjemnější nošení. 

K výběru jsou dvě velikosti i několik barev a motivů pro holky 

a kluky, které se navíc dají sladit se vzorkem plavek. 

Orientační prodejní cena: 360 Kč 

 

 

PLÁŽOVÉ PONČO LÄSSIG BEACH PONCHO BOYS & GIRLS 

UŽIJEME JAKO OSUŠKU, DEKU ČI MIKINU 

Praktické oboustranně nositelné pončo Lässig s UV 50+ / 

UPF 50+ ochranou děti využijí nejen při pobytu na pláži. Může 

posloužit i místo osušky, deky nebo třeba mikiny, když se náhle 

ochladí. Vnitřní strana z měkkého froté (80 % bavlny a 20 % 

polyesteru) je hřejivá a příjemná na tělo, vnější materiál 

z polyesterového mikrovlákna dobře odvádí písek. Vyrábí se 

v rozměru 120 x 60 cm a na výběr jsou krásné motivy pro holky i 

kluky.  

Orientační prodejní cena: 970 Kč 

 



 

DO SUCHA I DO VODY UŽIJÍ DĚTI SANDÁLKY BEACH 

SANDALS 

Ostré kamínky na pláži, ale také kluzký povrch ve vodě umí 

děti někdy pozlobit. S kvalitními sandálky Lässig mohou děti 

pobíhat jak na souši, tak i ve vodě. Termoplastická guma, ze 

které je vyrobena podrážka, je měkká, ohebná, ale zároveň 

protiprokluzová. Sandálky mají prodyšný vnější materiál, 

dokonale sednou a rychle schnou. Vyjímatelná vložka je 

vyrobena z absorpčního polyesteru, snadno ji vyndáme a necháme uschnout na sluníčku. Na výběr 

více velikostí – od 22 – 25 i barev pro holčičky i kluky.  

Orientační prodejní cena: 360 Kč 

 

 

Více informací včetně seznamu kamenných i online prodejen najdete na www.lassig-fashion.cz, 

www.babypoint.cz a Facebooku Babypoint. 

 

 

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, 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. Předloni přibyly stylové 

autosedačky, kočárky, židlička či lehátko JOIE z Velké Británie, od loňska nově nabízíme sortiment holandské 

značky Nuna i ekologické plenky, podložky a ubrousky značky MonPeri. V letošním roce přibyla do nabídky také 

britská značka yoomi, která se specializuje na kompletní sortiment kolem krmení miminek. 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: 

Linda Maletínská 

Privilege PR, s.r.o. 

GSM: +420 775 944 267 

http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.babypoint.cz/
https://cs-cz.facebook.com/babypoint.cz
http://www.babypoint.eu/
http://www.x-lander.cz/
http://www.autosedacky-besafe.cz/
http://www.kocarky-tfk.cz/
http://www.navington.cz/
http://www.lassig-fashion.cz/
http://www.voksi.info/
http://www.little-angel.info/
https://www.babyring.cz/
http://www.joiebaby.info/
http://www.nuna.eu/cz/
http://www.monperi.cz/
http://www.yoomi-shop.cz/
http://www.babypoint.eu/


 

E-mail:  maletinska@privilegepr.cz 

mailto:maletinska@privilegepr.cz

