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Mít děťátko je vzrušující doba, kdy každý den objevujete 
něco nového. Jedna věc je ale jistá - budete měnit 
spousty plenek.
Opakovaně použitelné plenky jsou oblíbenou volbou, ve 
které rodiče každoročně vidí více a více výhod:

 • lepší pro vás - jejich používáním můžete ušetřit až  
 25 000 Kč
 •  lepší pro děťátko - opakovaně použitelné plenky  

mají vícevrstvou absorpční látku, která na rozdíl od 
chemických gelů snižuje vznik opruzenin a vyrážky

 • lepší pro životní prostřed - opakovaně použitelné  
 plenky jsou až o 40% šetrnější k životnímu  
 prostředí než plenky jednorázové*

Bambino Mio dodává rodičům po celém světě již 20 
let opakovaně použitelné plenky, které získaly celou 
řadu oceněnění. Naše značka opakovaně použitelných 
plenek je oficiálně nejkupovanější značkou ve Velké 
Británii.** Nabízí stylové a vysoce kvalitní výrobky za 
přijatelné ceny.
Podívejte se na následující stránky s výběrem z našich 
produktů a zjistěte, proč se tolik rodičů rozhodlo vrátit se 
k opakovaně použitelným plenkám...

Miluji plenky Bambino Mio a doporucuji je všem nastávajícím rodicum.
ˇ
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*Agentura pro posuzování životního cyklu a životního prostředí pro jednorázové a opakovaně použitelné  
 plenky ve Velké Británii 2008.
**MumsViews™ Výzkum nejlepších 100 výrobků, květen 2013.

online: www.bambinomio.cz 
telefon: + 420 544 217 100,  
 +420 548 212 335,  
 +420 548 213 577 
přihlaste se k odběru newsletteru:
www.bambinomio.com/sign-up
přidejte se k rodině Bambino Mio:
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“stay-dry” 
oddělovací 

vnitřní 
vrstva 

Chcete-li si prohlédnout 
celou nabídku barev/potisků, 
navštivte naše stránky 
bambinomio.cz

optimalizované 
pásky suchých 

zipůunikátní 
vysouvací 

superabsorpční 
jádro

nastavitelné zapínání 
na suchý zip a patentky 

zajišťují, že plenka dobře 
sedí dítěti již od  

narození

elastický a 
voděodolný vnější  

materiál 

cheeky monkey

circus time

woodland fox

elephant parade

bílá
Naše oceňované jednovelikostní plenky miosolo rostou 
s vašim děťátkem od narození až do doby, kdy se učí 
na nočník. Jednoduchý a stylový design z ní dělají 
plenku s tím nejjednodušším použitím, která díky svým 
jedinečným vlastnostem podává maximální výkon.

• lehká plenka, která dokonale sedí
• měkká tkanina zůstává příjemně hebká i po mnoha  
 praních
• unikátní vysouvací superabsorpční jádro s úchyty pro  
 snadné vytáhnutí a vkládání zajišťuje účinné praní a  
 rychlé sušení
• lze prát v pračce a může se sušit v bubnové sušičce

Naše miosolo plenka je k dispozici v mnoha variantách. 
Pro více informací navštivte bambinomio.cz

*Padnou většině děťátkům, ale vzhledem k rozdílu v dětských velikostech to nelze garantovat. 
Barvy a vzory se mohou lišit.

Nejradeji používám miosolo v noci. Díte tak pohodlne a nerušene spí.
ˇ
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prodloužený
pas

dvojité
elastické

manžety na
nožičkách

Chcete-li si prohlédnout 
celou nabídku barev/potisků, 
navštivte naše stránky 
bambinomio.cz

Dvoudílný plenkový systém se za posledních 20 let 
stal favoritem u rodičů po celém světě. Jak už říká 
sám název, skládá se ze dvou částí. Jednovelikostní* 
bavlněnou plenku lze složit tak, aby vyhovovala 
individuálním potřebám vašeho děťátka a plenkové 
kalhotky 2 velikostí zajišťují, že plenka vždy perfektně 
sedí.

 •  velmi elastická látka pro maximální pohodlí a 
učinnost

 •  přírodní, prodyšné plenky udržují dítě v suchu a 
pohodlí

 •  univerzální: kalhotky mohou být použity s 
většinou opakovaně použitelných plenek a/nebo s 
jednorázovými vložkami

Dvoudílný plenkový systém je k dispozici v mnoha 
variantách balení, aby vyhovoval vašemu rozpočtu 
a životnímu stylu. Pro více informací navštivte 
bambinomio.cz

optimalizované
pásky suchých

zipů

hluboký
klínek

zamezuje
znečištění

nastavitelné 
uzavírání na 

suchý zip  
Velcro® 

cheeky monkey

circus time

woodland fox

spring

bílá

*Padnou většině děťátkům, ale vzhledem k rozdílu v dětských velikostech to nelze garantovat. 
Barvy a vzory se mohou lišit.
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Bambino Mio nabízí kompletní řadu příslušenství, jenž 
lze použít doma i mimo domov a které zaručí snadné 
používání opakovaně použitelných plenek.

a. miofresh (namáčecí a čistící prostředek) - 
antibakteriální namáčecí prostředek na plenky určený 
pro likvidaci bakterií při nízkých teplotách - plenky 
vyčistí, osvěží a zbaví zápachu

b. miosquares (mušelínové plenky) - vyrobeny ze 
100% bavlny, tyto měkké mušelinové plenky mají řadu 
využití, rozměr: 70cm x 70cm, barvy: sloni, růžové 
nebo modré hvězdy

c. mioliners (separační vložky) - 100% přírodní 
separační vložky, které jsou nádherně měkoučké a 
biologicky rozložitelné

d. miocare (prací prášek) - přírodní a šetrný k 
životnímu prostředí, je ideální pro citlivou pokožku

e. kyblík na plenky - moderní a praktický design pro 
skladování použitých plenek

f. síťka na plenky - s pomocí praktické síťky můžete 
snadno přemístnit použité plenky z kyblíku rovnou  
do pračky

g. chránič matrace - 2v1 bavlněné prostěradlo 
s nepropustnou membránou slouží jednak jako 
prostěradlo a jednak jako ochrana matrace, rozměry: 
60x120cm, 70x140cm, 90x190cm

h. mioboost (absorpční vložka) - superabsorpční 
vložka byla navržena tak, aby v případě potřeby 
zvyšovala savost, ideální pro použití v noci

i. miowipes (vlhčené ubrousky) - přírodní a 
spláchnutelné ubrousky, ideální pro citlivou pokožku

j. zavinovací plena - velké univerzální zavinovací pleny 
s různými praktickými spůsoby využití, rozměr: 120cm 
x 120cm

Chcete-li vidět veškeré příslušenství navštivte stránky 
bambinomio.cz
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Vybrali jsme si Bambino Mio, 
protože použití jeho výrobku je 
velmi jednoduché a má k dispozici 
všechno potrebné príslušenství  
jako napr. namácecí prostredek
nebo ubrousky.
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ditzy floral

Kolekce koupacích plenek Bambino Mio nabízí 
nejnovější řešení pro děťátka při pobytu ve vodě. Naše 
oceněné koupací kalhotky jsou navrženy tak, aby 
děťátku nabídly bezpečné a příjemné nošení. Jsou lehké, 
pohodlné a mohou se prát v pračce. Ve vodě bude vaše 
děťátko trendy a nebude potřebovat žádné další plenky.

Podívejte se na naši úplnou nabídku koupacích plenek 
na bambinomio.cz

Usnadněte si přebalování 
a koupání s měkoučkým 
dětským ponchem Bambino 
Mio. Snadno se obléká a 
vaše dítě se v něm příjemně 
zahřeje. Je ideální po koupání 
ve vaně nebo v bazénu a 
během letních výletů. 

mermaid

pirate bay

deep sea yellow

under the sea

deep sea blue

aquarium

Barvy a vzory se mohou lišit.

Chcete-li si prohlédnout 
celou nabídku barev/potisků, 
navštivte naše stránky 
bambinomio.cz
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Kompletní nabídka produktů vyrobených tak, aby
trénování na nočník bylo co nejméně stresující.

a. miostep (stupátko) - praktické stupátko, které 
děťátku pomůže dosáhnout na toaletu, umyvadlo, 
či stůl

b. miopotty (nočník) - pohodlný nočník pro kluky i 
holčičky, který je lehký a snadno se čistí

c. učicí kalhotky - savé kalhotky, které umožňují 
batoleti cítit vlhkost, a zároveň minimalizují drobné 
nehody

Podívejte se na naši úplnou nabídku učících kalhotek 
na bambinomio.cz bílá

outer space

modrá

pink elephant

světle růžová

Barvy a vzory se mohou lišit.

Chcete-li si prohlédnout 
celou nabídku barev/potisků, 
navštivte naše stránky 
bambinomio.cz



Bambino Mio potvrzuje, že všechny údaje a vzory jsou v době tisku platné a rovněž si vyhrazuje právo změnit, nebo zcela odebrat výrobky z nabídky 
bez předchozího upozornění. Všechny výrobky jsou dostupné a pro kompletní nabídku sortimentu navštivte stránky bambinomio.cz. 
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autorizovaného prodejce hledejte na: bambinomio.cz 
online: bambinomio.cz
telefon: +420 544 217 100, +420 548 212 335, +420 548 213 577
přidejte se k rodině Bambino Mio:


