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PL013B 
o Μαλακό ζωάκι με λαμπερά χρώματα 
o Κουδουνίστρα
o Παιχνίδι οδοντοφυΐας
o Εύκολη τοποθέτηση σε καρότσια, κρεβάτια

o Gentle buddy with bright colors 
o Shake n’ rattle
o Teether linkie toy
o Easy clip to most baby strollers, beds

0+
μηνών

PL205B 
o Μελισσούλα με λαμπερά χρώματα 
o Παιχνίδι οδοντοφυΐας
o Εύκολη τοποθέτηση σε καρότσια, κρεβάτια
o Περιέχει κίνηση, δόνηση, διασκεδαστικούς ήχους 
o Bee with bright colors
o Teether linkie toy
o Easy clip to most baby strollers, beds
o Moves, vibrates, fun sounds 

Size: 24cm

Size: 16cm



PL016B
o Μαλακό στρωματάκι με λαμπερά χρώματα
o Παιχνίδι ανακαλύψεων με μουσική και φωτάκια
o Γυμναστική και πολλαπλές δραστηριότητες για 
το μωρό σας
o Εύκολη μεταφορά

o Gentle playmat with bright colors
o Discovery activity with music and lights
o Gym & multiple activities for your baby
o Easy transfer

801 Toy bar
o Προσαρμόζεται σε παρκοκρέββατα, ρηλάξ, 
καρότσια, κρεβάτια
o Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

o Adaptable to playpens, baby rockers, 
baby strollers, beds
o Available in various colors

Size: 82x83cm



0+
μηνών

PL014B 
o Λουλουδένιος φιλαράκος με λαμπερά χρώματα 
o Παιχνίδι οδοντοφυΐας
o Εύκολη τοποθέτηση σε καρότσια,
κρεβάτια
o Περιέχει κίνηση, δόνηση, 
διασκεδαστικούς ήχους

o Pal flower with bright colors
o Teether linkie toy
o Easy clip to most baby strollers, beds
o Moves, vibrates, fun sounds

PL005B 
o Μαλακό λουλούδι με λαμπερά χρώματα 
o Κουδουνίστρα
o Παιχνίδι οδοντοφυΐας
o Εύκολη τοποθέτηση σε καρότσια, κρεβάτια
o Περιέχει κίνηση και δόνηση

o Gentle flower pal with bright colors
o Shake n’ rattle
o Teether linkie toy
o Easy clip to most baby strollers, beds
o Moves, vibrates
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Size: 24cm

Size: 16cm

Size: 16cm

PL204B



5Size: 32cm Size: 22cm

PL9960
o Παπάκι με φωτάκια και μουσική 
νανουρίσματος
o Καθρεφτάκι - κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, κρεβάτια, 
ρηλάξ

o Duckie with lights and lullabye music
o Mirror-rattle
o Teether linkie
o Adjusted in most baby strollers, beds, baby 
rockers

PL9968 
o Μαλακό βατραχάκι με 
λαμπερά χρώματα
o Πιέστε την κοιλιά και 
ακούστε τον ήχο κουάκ-κουάκ.
o Κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, 
κρεβάτια, ρηλάξ

o Gentle froggie with bright 
colors
o Gently press this cutest 
froggies tummy to hear a gentle 
ribbit frog sound
o Rattle
o Teether linkie
o Adjusted in most baby stroll-
ers, beds, baby rockers

PL9969  
o Μαλακό παπάκι με λαμπερά 
χρώματα
o Πιέστε την κοιλιά και ακούστε 
ήχους.
o Κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, 
κρεβάτια, ρηλάξ

o Gentle duckie with bright colors
o Gently press this cutest 
duckie’s tummy to hear a gentle 
quack-quack sound
o Rattle
o Teether linkie
o Adjusted in most baby strollers, 
beds, baby rockers

Size: 22cm



0+
μηνών

PL9908
o Πιέστε το ποδαράκι της zebra  για να ακούσετε τους 
ήχους και θα δείτε να λαμπιρίζουν τα φωτάκια
o Κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, κρεβάτια, ρηλάξ

o Just press zebra’s feet to hear the lovely
music and see the twinkling lights
o Rattle
o Teether linkie
o Adjusted in Adjusted in most baby strollers, 
beds, baby rockers  

o Παιχνίδι πιθηκάκι/ποντικάκι πολλαπλών 
δραστηριοτήτων
o Κατάλληλο για την οδοντοφυΐα
o Απαλή μουσική νανουρίσματος και 
λαμπερά φωτάκια
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, κρεβάτια, 
ρηλάξ

o Monkey/Mouse toy with multiple activities
o Teether linkie toy
o Soft lullabye music and bright lights
o Adjusted in most baby strollers, beds, baby 
rockers

PL0159

PL0158 
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Size: 24cm

Size: 24cm

 Size: 16cm 



PL004B
o Κρεμαστό μουσικό παιχνίδι για 
κρεβάτια & παρκοκρέββατα
o 5 υπέροχες φιγούρες
o Ασφαλές παιδικό καθρεφτάκι
o Με γλυκούς ήχους νανουρίσματος

o Musical crib mobile toy
o 5 adorable characters
o Baby-safe mirror
o With soft lullabye music sounds

PL0126 
o Κρεμαστό μουσικό παιχνίδι για 
κρεβάτια & παρκοκρέββατα
o 5 υπέροχες φιγούρες
o Κρίκοι για πολλαπλές δραστηριότητες
o Με γλυκούς ήχους νανουρίσματος

o Musical crib mobile toy
o 5 adorable characters
o Links for multiple activities
o With soft lullabye music sounds

o Σπειροειδής παιχνίδι ανακαλύψεων
o Χαρούμενα μουσικά ζωάκια με ευχάριστους ήχους
o Ασφαλές παιδικό καθρεφτάκι 
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, ρηλάξ, κρεβάτια
o Διατίθεται σε διάφορα χρώματα

o Spiral discovery activity
o Happy musical animals with gentle sounds
o Baby-safe mirror
o Adjusted in Adjusted in most baby strollers, beds, baby rockers
o Available in various colors

PL003B PL0170 PL0171

0-5
μηνών
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PL048B

PL049B

PL9987 

PL0030
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o Μαλακό με λαμπερά χρώματα 
o Κουδουνίστρες και κρίκοι για τα δοντάκια
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Πολλαπλών δραστηριοτήτων

o Gentle with bright colors
o Rattles and teethers
o Teether linkie
o Multiple activities

Size: 16cm

Size: 16cm

Size: 16cm

Size: 16cm



PL0074
o Πιέστε το χεράκι του για να ακούσετε τους ήχους                                             
και θα δείτε να λαμπιρίζουν τα φωτάκια
o Κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, κρεβάτια, ρηλάξ

o Just press his hand to hear the lovely music and see the twin-
kling lights
o Rattle
o Teether linkie
o  Adjusted in most baby strollers, beds, baby rockers 9

PL008B
o Μαλακό μελισσάκι με λαμπερά χρώματα 
o Κουδουνίστρα και κρίκοι για τα δοντάκια
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Πολλαπλών δραστηριοτήτων

o Gentle bee with bright colors
o Rattle and teethers
o Teether linkie
o Multiple activities

Size: 18cm Size: 18cm

PL0070 
o Πιέστε το χεράκι του για να ακούσετε τους ήχους
o Κουδουνίστρα
o Κατάλληλο για οδοντοφυΐα
o Προσαρμόζεται σε καρότσια, κρεβάτια, ρηλάξ

o Press his hand to hear the sounds
o Rattle
o Teether linkie
o  Adjusted in most baby strollers, 
beds, baby rockers

Size: 26cm



o Κουνιστό ζωάκι
o Λαμπερά χρώματα
o Με διασκεδαστικούς ήχους
o Ασφαλές και σταθερό σκελετό
o Rocker & ride-on
o Bright colors
o With funky sounds
o Safe and solid frame
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9+
μηνών

Size: 62x47cm

ROC0032

ROC0031



Διεθνή Πρότυπα Ασφάλειας

Καθημερινά, οι απαιτήσεις για τα προϊόντα παιχνιδιών νηπίων γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Πολλές χώρες έχουν καθιερώσει δικούς τους κανόνες 
ασφαλείας για αυτά και οι αρμόδιες επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους συμμορφώνονται  με τα σχετικά πρότυπα, προτού να 
μπορέσουν τα αγαθά τους να πωληθούν στις συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Όλα τα παιχνίδια και τα προϊόντα της Baby Star  έχουν εξεταστεί  από τους εσωτερικούς μας  Διευθυντές εξασφάλισης ποιότητας και ποιοτικού ελέγχου, 
όπως και τα ανεξάρτητα και  συνολικά αναγνωρισμένα εργαστήρια. Η δοκιμή ασφάλειας πραγματοποιείται από τους δικούς μας επιθεωρητές ποιοτικού 
ελέγχου, στην προ-παραγωγή, κατά τη διάρκεια της παραγωγής και στην  μετά –παραγωγή, στο χρόνο της αποστολής.
Τα προϊόντα μας ανταποκρίνονται & υπερβαίνουν ακόμη και στα πρότυπα που έχουν  καθοριστεί από τις American Society for testing and materials 
(ASTM), European EN-71,2,3 standards, Australian standards, ROHS standards και από άλλες, όπως απαιτείται για τα μεμονωμένα προϊόντα & 
τους νόμους σε διάφορες χώρες ή περιοχές.

International Safety Standards

The requirements for infant toy products become more stringent every day. Many countries have established their own safety regulations for 
these items and responsible companies must ensure that their products comply with the relevant standards before their goods can be sold in these 
locations. 
All Baby Star toys & products are tested by our in-house Quality Assurance and Quality Control Managers as well as independent, globally 
recognized  laboratories. Safety Testing  is carried out by our Quality control inspectors Pre-production, During Production and After Production 
at time of shipment.

Our products meet  & even exceed the standards set out by the American Society for testing and materials (ASTM), European EN-71,2,3 
standards, Australian standards, ROHS standards  and others as is required for individual products & laws in various countries or regions.

Όραση
Sight

Ακοή
Sound

Αφή
Touch

Φαντασία
Imagination



www.babystar.gr • e-mail: babystar@babystar.gr


