Nosičská knižnica Materského centra Srdiečko
1.10.2022
Názov

Veľkosť

Vratná

Inventárne

záloha

číslo

1

Didymos Indio Indigo

7

50 €

109

2

Omnifera Wings of Desire Helper 6

50 €

110

3

Manduca

3,5 – 15 kg

40 €

111

4

Ergobaby

6 – 15 kg

40 €

112

5

Natibaby WrapMania Papilio

5

50 €

113

2

40 €

114

toddler

30 €

115

120

Iceland
6

Loktu She Bird Garden Grey –
Ring Sling

7

Lenny Lamb Wrap-Tai Sand
Valley

9

KiBi oranžový

Od 6 mesiacov

50 €

10

Sestrice Slncia Lollipop

6

50 €

11

Sestrice Herbs Rosemary

6

50 €

12

Sestrice Folk Summer Breeze

6

50 €

13

Onbuhimo Mirkine

stredné

50 €

14

Lenka nosič nočná obloha

Rastúca 1

50 €

16

Nosič LennyUp

Od 3,5 kg

40€

17

Elastická šatka Boba sivá

Od narodenia

10€

18

Nosič Storchenwiege Café

Od narodenia

40 €

19

Nosič Rischino Flexible

Od 3,5 kg

50 €

20

Nosič Storchenwiege Lilly

Od narodenia

40 €

21

Sestrice carrier Steel Blue

Od 3 mes.

80 €

22

Lenny Lamb Baby (pruhovaný)

Od 3 mes.

30 €

23

Lenny Lamb Toddler (sivý)

Od 10 mes.

30 €

24

Šatka Lenny Lamb

6

30 €

25

Zumbucca Stars

Od 6 týždňov

40 €

26

Moyo Classa First size

Od narodenia

40 €

27

Fidella Fusion baby size

Od narodenia

30 €

28

Kokadi flip baby size

Od narodenia

40 €

29

Zoje Simple next one

Od veľkosti 68/74 50 €
do 98/104

Didymos – vhodná pre novorodencov a deti do cca 10 kg hmotnosti
Omnifera – pre najmenších novorodencov nie, vhodná od cca 3 mesiacov
Manduca – má novorodeneckú vložku, vhodná od cca 4 kg, bez novorodeneckej
vložky vhodná, keď si dieťa vie rozkročiť nožičky na šírku látky (cca 3 mesiace)
Ergobaby – od 3 mesiacov (keď si držia hlavičku a vedia rozkročiť nožičky na šírku
nosiča)
Natibaby – vhodná pre väčšie ťažšie deti
Ring Sling Loktu She – od novorodenca, nosenia hlavne na boku, vhodný na rýchle
presuny
viazací prúžkovaný nosič Lenny Lamb – od cca 5 mesiacov
KiBi (oranžový nosič od Vlasty) – je to nosič pre väčšie deti, nastaviteľný, vhodný od
cca 6 mesiacov do 3 rokov
Sestrice Slncia Lollipop (ružovo-žlté slniečka) – pre novorodencov
Sestrice Herbs Rosemary (zelené bylinky) – pre všetky vekové kategórie nosencov
Sestrice Folk Summer Breeze (modré ornamenty) – pre ťažšie deti
Onbuhimo Mirkine – nosič bez bedrového pásu, je vhodný pre deti od 1,5 roka do
3,5 roka, používa sa hlavne na krátke poponášanie chodiacich detí na chrbte, je
super aj pre tehotné mamičky pri nosení staršieho dieťatka, pretože nemá bedrový
pás a netlačí na bruško
Lenka nosič nočná obloha – veľkosť rastúca 1 - od narodenia (4 kg) do 18
mesiacov, Nosič sa prispôsobuje postupne, ako dieťa rastie, a to vďaka možnosti
nastavovania šírky aj výšky chrbtovej opierky. Šírka medzi nožičkami sa nastavuje v
hornej časti bedrového pásu pomocou sťahovacieho mechanizmu na suchý zips,
ktorý je našitý na vnútornej strane bedrového pása. Ramenné popruhy nosiča
rastúca 1 sú široké mierne polstrované, je možné ich na chrbte prekrížiť.

Lenka nosič Júlia – veľkosť Lenka 4ever - od veľkosti 56 (novorodenec) po veľkosť
104/110. Nosič je plne nastaviteľný na mieru dieťatka. Šírka nosiča sa nastavuje
veľmi jednoducho pomocou sťahovacích šnúrok umiestnených na prednej strane
chrbtovej opierky tesne nad bedrovým pásom. V hornej časti chrbtovej opierky sa
nachádzajú gumičky, pomocou ktorých efektívne nastavíte šírku nosiča tak, aby bola
fixovaná hlavička dieťatka, ktoré ju ešte samo neudrží. Nastaviteľná je aj výška
chrbtovej opierky, ktorú podľa potreby stiahnete/povolíte pomocou sťahovačov v
hornej časti chrbtovej opierky - vyradený
Nosič LennyUp – rastúci, nastaviteľný do šírky aj do výšky, vhodný od 3,5 kg do cca
2 rokov
Elastická šatka Boba sivá – od narodenia do 6-7 kg, vhodná aj pre nedonosené
a predčasne narodené deti
Nosič Storchenwiege café – nastaviteľný do šírky aj do výšky, vhodný od narodenia
do cca roka
Rischino Flexible – nastaviteľný nosič od 3,5 kg (konfekčná veľkosť 56) do veľkosti
92/98 (24-30 mesiacov)
Nosič Storchenwiege Lilly (červený pruhovaný) – nastaviteľný do šírky aj do
výšky, vhodný od narodenia do cca roka
Nosič Sestrice carrier Steel Blue (modré kohútiky) – od 3 mesiacov do veľkosti
dieťaťa 86/92
Nosič Lenny Lamb Baby Gaia (farebný pruhovaný) – od veľkosti 62 do veľkosti
74/80
Nosič Lenny Lamb Toddler Calcite (sivý) – od 10 mesiacov alebo od veľkosti
74/80 do 2 rokov
Šatka Lenny Lamb – veľkosť 6, modro-ružová s ornamentami
Nosič Zumbucca Stars – s hviezdičkami, vhodný od 6 týždňov do 1,5 roka, má
stredne tvrdý bedrový pás
Nosič Moyo Classa First size – modrý prúžkovaný, od narodenia
Nosič Fidella Fusion Baby size – sivý z hviezdami, od narodenia do veľkosti 74,
má mäkký bedrový pás
Nosič Kokadi flip baby size – fialový so stromom, vhodný od narodenia do cca
jedného roka
Nosič Zoje Simple next one – sivý s nápisom „s tebou“ a so srdiečkom, vhodný od
veľkosti 68/74 do 98/104

