


Keď som vyberala kúsky, ktorými zaplníme strany tohto 
katalógu, vyberala som srdcom. Hoci to znie ako najošúchanejšie 
klišé! Vyberala som to, čo by som sama najradšej balila do 
vianočných papierov pre svojich milovaných. To, čo radím 
starým známym aj novým tváram, keď u nás v obchodíku 
zháňajú drobnosti pre najmenších. Zmysluplné hračky, tvorivé 
sady, ktoré tak zbožňujú, či puzzle, s ktorými sa zabaví celá 
rodina. Premýšľala som pri tom nad ideálnym darčekom.  
Nad takým, ktorý by potešil naozaj každého. Malého aj veľkého, 
slobodného duchom aj skúšaného životom. A asi som ho našla.

Čas.

Čas zmieriť sa s krivdami minulosti, čas splniť si najtajnejšie 
túžby a priania, čas vyrovnať sa so smútkami a ťažkosťami 
tohto náročného obdobia, čas dovoliť si nebyť instagramovo 
perfektný. Čas vykašľať sa na neumyté okná a pripálené plechy 
a radšej len tak byť.

Tak si ho skúsme dopriať. Doprajme si tú najobyčajnejšiu 
prítomnosť, spoločne strávené chvíle pri vyjedaní šalátu rovno 
z misy, ležanie pod dekou pri obohraných rozprávkach a 
zapálenej sviečke z minulého roka. To je to, na čo môžeme 
spomínať. To je ten vianočný čas.

Úprimne si želám, aby vám s tým aj tento katalóg plný 
inšpirácií pomohol. Minimálne vám ušetril ČAS s výberom 
darčekov pre menších aj väčších.

Ďakujeme, že ste s nami, milí naši.
Katarína
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Laky na nechty a lesky na pery, biokozmetika Nailmatic 
Kids od 8,00 €8,00 €, detská kabelka, MimiÅÅLula 21,90 €  21,90 € 

Skladačka - tangram, Moulin Roty 10,99 €  10,99 €  
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Myšky a doplnky,Maileg od 21,00 €  21,00 €  Kompas, Moulin Roty 8,99 €  8,99 €  



Spoločenské a stolové hry, Moulin Roty, Djeco od 14,99 €14,99 €
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6. Detské hodinky, Djeco 25,00 €  25,00 €  



Adventné kalendáre a iné čokoládové mlsnoty, 
Playinchoc od 3,99 € 3,99 € do 79,99 €79,99 €
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Puzzle, rôzne druhy Djeco, Londji, Eeboo od 18,99 €  18,99 €  



Praktické doplnky pre dieťa pri stolovaní, Mushie od 12,90 €  12,90 €  
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Zavinovačky - mušelínové plienky, hryzátka 
a iné doplnky pre bábätko, Mushie, Bibs od 12,95 €  12,95 €  



13. Detské knižky, od  7,99 €  7,99 €  

Detské knižky, od 7,99 € 7,99 €   
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Boxy na snack, fľaše na pitie,Petit Monkey od 8,95 €8,95 €

Doplnky do vlasov, MimiÅÅLula od 11,90 €  11,90 €  
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Doplnky do vlasov, MimiÅÅLula od 11,90 €  11,90 €  
Kreatívne sady, písacie potreby, edukatívne hračky pre 
najmenších, Petit Collage, Djeco, Moulin Roty, od 10,50 €  10,50 €  
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Košíky, Olli Ella od 16,90 € 16,90 €   

Puzzle, magnetická stavebnica, spoločenské a kartové hry, 
magnetky, edukatívne hračky pre najmenších, Petit Collage, 

Djeco, Moulin Roty, Halftoys, Vilac od 13,90 €  13,90 €  



Magnetická hračka - rôzne druhy zvierat  
a dinosaurov, Halftoys  19,90 €  19,90 €  
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Vianočné ozdoby, Maileg 5,50 €5,50 €
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Pančuchy, Mile od 11,00 €  11,00 €  

Smaltovaný hrnček, Ľúbené 11,50 €  11,50 €  
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Kreatívna sada, Djeco  15,50 €15,50 €Omaľovánky, Nalepovacie sady, Kreatívne sady, Moulin Roty, 
Djeco, Egmont Toys, od  6,95 €6,95 €

PS
Ďakujeme, že nakupujete rozvážne a premyslene, že si to nenechávate 
na poslednú chvíľu a keď aj hej, že ste trpezliví. 
A že sa o produkty s láskou staráte, aby vám slúžili čo najdlhšie. 

Dovidenia v Bubliboome! 



Na katalógu sme s radosťou spolupracovali:
fotografie – Martina Bajánková alias Thinush
jazyková úprava – Zuzana Tureková
grafické spracovanie – Peter Pyppo Dlhopolček / Profigrafik.sk
tlač – Printio, s.r.o. 

Antona Bernoláka 42, 010 01 Žilina
info@bubliboom.sk / +421 911 123 286
www.bubliboom.sk

bubliboom_zilina


