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Foto mata
Foto mata zapewnia idealne tło do robienia zdjęć niemowlaka.

Niezmienne tło foto maty pozwala łatwo porównywać zachodzące w
dynamicznym tempie zmiany. Z foto matą z pewnością dostrzeżemy

każdą różnicę porównując wygląd dziecka na fotografiach
wykonywanych w różnych odstępach czasowych.  

Cechy produktu:

- Wymiary: 80 x 115 cm 
- Tkanina poliester
- bawełniana lamówka
- nadruk jednostronny
- jako tło do zdjęć
- w zestawie 2 sznurki do
zaznaczania wieku dziecka

foto mata
„turkusowe urodziny”

foto mata
„różowe urodziny”

foto mata
„różowe chmurki”

foto mata
„tajemniczy ogród- różowy ”

foto mata
„eukaliptus”

foto mata
„tajemniczy ogród”

foto mata -twins
„zwierzątka”

foto mata -twins
„eukaliptus”

89 zł



kocyk do zdjęć
Ten kocyk służy nie tylko do otulania, jest to także doskonały 
gadżet do zdjęć. Jednolite tło kocyka pozwala obserwować i 

porównywać jak rośnie i zmienia się niemowlę.
Wystarczy położyć maleństwo na kocyku i zaznaczyć odpowiedni wiek.

foto mata
„turkusowe chorągiewki”

foto mata
„podwodny świat”

foto mata
„gwiazdka z nieba”

foto mata
„górska przygoda”

foto mata
„leśna polanka”

foto mata
„urodziny misia”

foto mata
„zwierzątka”

foto mata
„żółte chorągiewki”

foto mata
„misie”



wykończenie: 
- 100% bawełna satynowa
- miła tkanina velvet
- miękkie wypełnienie
-Nadruk jednostronny,
 bezpieczny, nietoksyczny

- w zestawie 2 sznurki do
zaznaczania wieku dziecka

Cechy produktu: Wymiary:  
DUŻY: 90 x 130 cm 

duży kocyk foto
„leśna polanka”

duży kocyk foto
„gwiazdka z nieba”

duży kocyk foto
„urodziny misia”

duży kocyk foto
„górska przygoda”

duży kocyk foto
„turkusowe chorągiewki”

duży kocyk foto
„podwodny świat”

Wymiary:  
mały: 75 x 100 cm 

mały kocyk foto
„leśna polanka”

mały  kocyk foto
„gwiazdka z nieba”

mały  kocyk foto
„podwodny świat”

mały  kocyk foto
„urodziny misia”

mały kocyk foto
„górska przygoda”

mały  kocyk foto
„eukaliptus”

mały  kocyk foto
„szare misie”

mały  kocyk foto
„żółte misie”

199 zł
159 zł



worko-mata
Cechy produktu:

- średnica 130 cm 
- wykończenie: 
     - 100% bawełna satynowa
     - z drugiej strony 
        wodoodporna tkanina
- w zestawie 2 sznurki do
zaznaczania wieku dziecka

miękka mata z przyjemnej bawełny z kolorowym nadrukiem, 
od spodu wodoodporna tkanina zabezpieczająca przed 
wilgocią z podłoża. 

worek na zabawki
po ściągnięciu rączek powstaje worek dzięki, któremu można w szybki i wygodny sposób
zebrać wszystkie zabawki, którymi bawiło się dziecko.
Dzięki długim uchwytom można wygodnie zawiesić worko-matę na ramieniu.

możliwość zaznaczania wieku dziecka i uwieczniania na fotografiach jak się 
zmienia z miesiąca na miesiąc. 
Na jednakowym tle, będzie idealnie widać  zachodzące zmiany.
 

mata do zabawy w ogrodzie i na podłodze  

funkcja foto kocyka

worko-mata
„gwiazdka z nieba”

worko-mata
„różowe urodziny”

worko-mata
„zwierzątka”

worko-mata
„turkusowe urodziny”

worko-mata
„leśna polanka”

269 zł



Foto karty to niezwykły gadżet do tworzenia foto-pamiątek z okresu 
wczesnego dzieciństwa. 
Pierwsze kroki, gaworzenie czy raczkowanie. 
W pięknie zapakowanym zestawie, znajduje się aż 37 dwustronnych kart z 
zaokrąglonymi rogami. Na odwrocie każdej karty znajduje się miejsce na
magiczne wspomnienia, zaś na kartach z wiekiem - dodatkowe miejsce na 
wklejenie zdjęcia.

foto karty

- 37 dwustronnych kart
Cechy produktu:

foto karty
„leśni przyjaciele”

foto karty
„tajemniczy ogród”

foto karty
„żółte”

foto karty
„gwiazdka z nieba / leśna polanka”

foto karty
„urodziny misia/ górska przygoda”

foto karty
„eukaliptus”

- trwałe pudełko do przechowywania

- z drugiej strony każdej karty
  miejsce na: 
     - zdjęcie
     - pamiątkowy opis

- wymiary kart: 15 x 10,5 cm

79 zł



Tabliczka TYGODNIE, z którą można stworzyć galerię ciążową i 
uwieczniać na fotografiach jak rośnie brzuszek mamy przez kolejnych
40 tygodni ciąży.  
Po urodzeniu dziecka tabliczka będzie idealna do upamiętniania 
pierwszych tygodni maleństwa.

kredowe tabliczki do zdjęć

Cechy produktu:

- Wymiary tabliczki:14 x 13 cm
- dł. zawieszki: 9 cm  
- materiał:
   sklejka drewniana gr. 4 mm
- kreda dołączona w zestawie

tabliczka do pisania kredą
„tygodnie”

tabliczka do pisania kredą
miesiące „jeżyk”

tabliczka do pisania kredą
miesiące „zajączek”

Dekoracyjna tabliczka do zapisywania ukończonych miesięcy dziecka i
upamiętniania tych okresów na fotografiach.

49 zł



foto prześcieradło
Foto prześcieradła oprócz walorów dekoracyjnych będą również
angażować dziecko podczas spędzania czasu w łóżeczku. Nasze grafiki 
mają dużo prostych, czarnych elementów zwracających uwagę niemowląt
w pierwszych miesiącach życia. Gdy dziecko zacznie się samodzielnie
przekręcać, maluch w każdym rogu łóżeczka znajdzie inny element grafiki,
zachęcając do ruchu i odkrywania nowych fragmentów naszej opowieści. 

Cechy produktu:
- Wymiary: 60 x 120 cm  
- 100% bawełna satynowa
- Gumka wszyta na całej krawędzi
- przeszycie profilujące na każdym 
   rogu, dzięki któremu
 prześcieradełko pięknie się układa
- Nadruk jednostronny, bezpieczny, 
   nietoksyczny

Prześcieradło
„podwodny świat”

Prześcieradło
„dżungla”

Prześcieradło
„urodziny misia”

Prześcieradło
„górska przygoda”

Prześcieradło
„gwiazdka z nieba”

Prześcieradło
„leśna polanka”

119 zł



ochraniacz do łóżeczka
Proste, kontrastowe wzory przyciągną uwagę dziecka, dostarczając mu
rozrywki podczas leżenia w łóżeczku. Maluch w każdym rogu znajdzie 
interesujący element naszej historii o przygodach przeuroczych zwierzątek.
Nasze grafiki są niepowtarzalne, zaprojektowane specjalnie dla Pstryk Smyk.

Cechy produktu:
Wymiary: 30 x 180 cm  
- 100% bawełna satynowa
- z drugiej strony tkanina velvet w
  uniwersalnym, białym kolorze.
- wypełnienie to oddychająca 
   włóknina silikonowa,
   o grubości 300g/m2. 
- Nadruk jednostronny, bezpieczny, 
   nietoksyczny

ochraniacz
„podwodny świat”

ochraniacz
„leśna polanka”

ochraniacz
„wiewiórka i przyjaciele”

ochraniacz
„eukaliptus”

ochraniacz
„żółte chorągiewki”

ochraniacz
„turkusowe urodziny”

ochraniacz
„gwiazdka z nieba”

169 zł



poduszka niemowlaka
Dzięki swoim optymalnym rozmiarom może towarzyszyć dziecku 
podczas drzemki w każdym miejscu. Podusia jest łatwa w utrzymaniu
czystości. Poduszeczka posiada tylko jedną warstwę wypełnienia,
dzięki czemu maluszek leży na płasko, ale jednocześnie ma miękko
pod główką.

Cechy produktu:
- Wymiary: 30 x 25 cm  
- 100% bawełna satynowa
- z drugiej strony tkanina velvet w
 białym kolorze.
- wypełnienie to oddychająca 
   włóknina silikonowa, o grubości 
100g/m2. 
- Nadruk jednostronny, bezpieczny, 
   nietoksyczny

poduszka niemowlaka
„tęcza”

poduszka niemowlaka
„żółty miś”

poduszka niemowlaka
„zajączek”

poduszka niemowlaka
„gwiazdka z nieba”

poduszka niemowlaka
„miś w kapeluszu”

poduszka niemowlaka
„wielorybek”

poduszka niemowlaka
„eukaliptus”

poduszka niemowlaka
„wiewiórka”

poduszka niemowlaka
„chmurka”

poduszka niemowlaka
„małpka”

39 zł



miarka wzrostu

Cechy produktu:
Wymiary: 33 x 100 cm 
 
- tkanina poliester
- naturalne wykończenie 
- Nadruk jednostronny, bezpieczny, 
   nietoksyczny

Dzięki miarce wzrostu można śledzić postępy we wzroście dziecka, 
dzięki unikalnym grafikom będzie też śliczną dekoracją pokoju.

miarka wzrostu
„leśna polanka”

miarka wzrostu
„żółte chorągiewki”

miarka wzrostu
„różowe urodziny”

miarka wzrostu
„turkusowe urodziny”

59 zł



www.pstryksmyk.pl


