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 קולקציית חורף 2020, מזרנים לעגלה

מזרן ויסקו כותנה, דו צדדי
מחיר מומלץ לצרכן: 180₪

ComfyMe

מזרון ויסקו דו צצדי 100% כותנהמזרון ויסקו דו צדדי 100% כותנה

מלנז׳ שחור 100% כותנה מלנז׳ אפור 100% כותנה

שלמת מו ת  חו ו נ  M e m o r y  F o a m



מלנג׳ כחול 100% כותנהאפור זהב 100% כותנהג׳ינס כוכבים 100% כותנה

מלנג׳ כחול 100% כותנהאפור זהב 100% כותנה ג׳ינס כוכבים 100% כותנה

הקולקציה הקלסית. מזרנים לעגלה

מזרן ויסקו כותנה, דו צדדי
מחיר מומלץ לצרכן: 180₪

ComfyMe

שלמת מו ת  חו ו נ  M e m o r y  F o a m



 קולקציית חורף 2020, מזרן לעגלה + שק שינה לתינוק

מזרן לעגלה V+ שק שינה לתינוק
ויסקו שחור לבן

מחיר מומלץ לצרכן: 250₪

אחד צר  ו במ ם  י ר צ ו מ י  שנ  C o m f y M e P l u s 1+1

אפור בהיר 100% כותנה

אפור 100% כותנה

שחור לבן 100% כותנה

שחור 100% כותנה



 קולקציית חורף 2020, שמיכות פרווה לתינוק

שמיכת פרווה מפנקת בז׳
מחיר מומלץ לצרכן: 69₪

CoverMe



 הקולקציה הקלסית. תיקי החתלה

תיק החתלה מלנז' שחור תיק החתלה מלנז' אפור תיק החתלה מלנז׳ כחול בהיר

תיק החתלה מלנז׳ כחול בהיר
מחיר מומלץ לצרכן: 249₪

CarryMe



 הקולקציה הקלסית. תיקיט, אירגונית לעגלה

תיקיט אירגונית מלנז' אפור מטאלי תיקיט אירגונית מלנז' אפור תיקיט אירגונית מלנז׳ שחור

תיקיט אירגונית מלנז' כחול בהיר תיקיט אירגונית מלנז' כחול בהירתיקיט אירגונית מלנז' כחול כהה תיקיט אירגונית מלנז' כחול כהה

תיקיט אירגונית מלנז׳ כחול כהה
מחיר מומלץ לצרכן: 159₪

MaMeTikIt



S/M הקולקציה הקלסית. תיק החתלה

תיק אמצע מלנז׳ שחור  תיק אמצע מלנז' אפור

תיק אמצע מלנז' כחול בהירתיק אמצע מלנז' אפור מטאלי

תיק אמצע מלנז׳ כחול
מחיר מומלץ לצרכן: 190₪

CarryMe
SM



הקולקציה הקלסית. רפידות לעגלה

רפידות עור חום לידית העגלה מידה 26.5

רפידות עור אפור לפגוש העגלה מידה 74

רפידות עור אפור לידית העגלה מידה 18

רפידות עור שחור לפגוש העגלה מידה 60

רפידות לידית העגלה
עור שחור מידה 60

מחיר מומלץ לצרכן: 56₪

MaMeGrips



 קולקציית חורף 2020, רפידות לעגלה

רפידות עור חום לפגוש העגלה מידה 50

רפידות עור שחור לפגוש העגלה מידה 50

רפידות עור חום לפגוש העגלה מידה 40 רפידות עור חום לידית העגלה מידה 21

רפידות עור שחור לפגוש העגלה מידה 40 רפידות עור שחור לידית העגלה מידה 21

רפידות לפגוש העגלה
עור חום מידה 50

מחיר מומלץ לצרכן: 56₪

MaMeGrips


