Představení britských her,
hraček a potřeb pro děti
12.00 - 15.30
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Sál č. 1, Vstupní Hala I, Veletrh For Toys a Babies, PVA Expo Letňany

RILEY ENGLAND
www.rileyleisure.com/multigamingtables
www.riley-snooker-international.com
Na veletrhu představíme multifunkční hrací stoly
s fotbálkem, stolním tenisem, vzdušným hokejem
a kulečníkem.
Značka Riley byla založena v roce 1897 a je
celosvětově známá pro svou ruční výrobu a
prodej luxusních kulečníkových stolů a tág. Jejich
výrobky zahrnují širokou škálu herních stolů,
včetně kulečníku, stolního fotbalu, vzdušného
hokeje nebo stolního tenisu.
Ať už se snažíte přidat svým zákazníkům nový
sortiment produktů nebo chcete spolupracovat
se zavedenou britskou značkou, společnost BCE
je tu pro vás.

THE STYLE PRODUCTS COMPANY
http://bebestyle.eu/
Bebe Style nabízí pro ty nejmenší vysoké židle,
autosedačky, chodítka, přebalovací stolečky,
kolébky a hrací podložky. Jejich produkty splňují
ty nejvyšší standardy bezpečnosti EU.
The Style Products Company je britský výrobce
kvalitních výrobků pro děti a miminka, již od roku
1983. Nabízejí stylový a praktický nábytek pro
školky, herny a ložnice nejvyšší kvality.

THE STYLE PRODUCTS COMPANY
http://kiddistyle.eu/
Kiddi Style se může pochlubit širokou škálou
herních nábytkových výrobků, které milují děti
všech věkových kategorií. Tematicky se pohybují
od herních kuchyní, vybavení pro malé piráty a
princezny až po domy pro panenky a
automobilové vybavení. Jejich produkty splňují ty
nejvyšší standardy bezpečnosti EU.
The Style Products Company spolupracuje s
britskými a evropskými maloobchodníky jako
Mothercare, Tesco, Real, Argos, Karstadt,
Amazon, Hračky R Us, Walmart, Wayfair, El Corte
Ingles a mnoho dalších.

BUBBLE BUM
https://www.bubblebum.co/
Firma Bubble Bum nabízí lehké a přenosné
nafukovací podsedáky pro děti ve věku 4-12 let.
Jejich hlavní výhodou je snadnost přenášení díky
nízké hmotnosti a skladnosti. Podsedáky Bubble
Bum tak můžete jednoduše použít v autě nebo
autobuse. Stačí vypustit vzduch z podsedáku,
vložit ho do tašky a můžete ho s sebou vzít
kamkoliv. Podsedáky Bubble Bum šetří oproti
klasickým podsedákům místo a proto není
problém umístit do auta 3 podsedáky vedle sebe.
Můžete si vybrat z 5 barevných variant a široké
škály designu potahu.
Podsedáky Bubble Bum jsou navrženy tak, aby
vyhovovaly požadavkům legislativy EU UN ECE
R4404. Zároveň tyto podsedáky získaly přes 20
ocenění za bezpečnost inovaci v dané oblasti.

MUMMY LOVES ORGANICS
www.mummylovesorganics.com/for-baby/
www.mummylovesorganics.com/
Bio masážní olej pro miminka, který jim pomůže
usnout a klidně spát. Obsahuje mandarinku,
kadidlo, levanduli a heřmánek.
Olej se aplikuje na chodidla. Mezi další produkty
patří uklidňující mléko do koupele, aroma difuzér,
masážní svíčky a další.
Řada masážních svíček MUMMY LOVES
ORGANICS se ručně nanáší a obsahuje nejlepší
oleje z bambuckého másla a sójového vosku
spolu s nejčistšími esenciálními oleji, které jsou
bezpečné i během těhotenství.

CHUNKICHILLI
www.chunkichilli.com
Specialista na plyšové hračky, maňásky a dárkové
zboží z bavlny v BIO kvalitě. Navržené v Británii,
produkty jsou ručně vyráběny v jihozápadní Číně
v podhůří Himalájí a nabízí silný příběh podpory
místní komunity vytvořením pracovních
příležitostí ve vesnických oblastech odkud
většina práceschopného obyvatelstva migruje do
velkých měst.
Dárkové kolekce maňásků obsahují stolní set z
dřevěného masivu pro sedm kusů nebo strom se
třiceti maňásky.

Nenašli jste dodavatele a produkty, které Vás zajímají?
Obraťte se na Britskou obchodní komoru v ČR a my Vás propojíme se značkami a společnostmi z Velké Británie!

