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A big company for the little starring actors of our life
Since 1993, Bebe Stars by Gilis has been creating the perfect scenery for the little stars 
of our life. Thanks to the punctuality and credibility that from the first moment has been 
distinguishing it, Bebe stars by Gilis shortly managed to conquer a great deal of the 
Greek market, exporting at the same time its products to many foreign countries.

Bebe Stars by Gilis produce and supply the market with infancy products of unique 
quality and manufacture, which will organize perfectly the scenery that will receive the 
most important star of your life: your baby! Products for every period of his/her growth 
constructed with the best materials and designed with extra care, so as to ensure the 
maximum functionality and endurance. With particular emphasis to safety, Bebe Stars 
takes into account the most thorough safety rules of the European Community in the 
design of its products. The high technology, the most thorough checking, the most 
beautiful colors, all in the service of his/her majesty… your baby! 

Bebe Stars by Gilis products are designed and produced under European Community's 
most strict safety regulations. Advanced technology and strict control guarantee the fine 
quality of Bebe Stars products, which are certified with special signs of quality.

Η μεγάλη εταιρία για τους μικρούς πρωταγωνιστές της ζωής μας!
Από το 1993 δημιουργεί το τέλειο σκηνικό δράσης για τους μικρούς πρωταγωνιστές 
της ζωής μας. Η  εταιρεία Bebe Stars, χάρη στη συνέπεια και την αξιοπιστία, που από 
την πρώτη στιγμή την διέκρινε, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να 
κατακτήσει μεγάλο μέρος της ελληνικής αγοράς, εξάγοντας συγχρόνως σε αρκετές 
χώρες του εξωτερικού.
Σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, έκτασης 2.500 m³ στα Νέα Μουδανιά, παράγει και 
προμηθεύει την αγορά με βρεφικά είδη μοναδικής ποιότητας και κατασκευής. 
Προϊόντα για κάθε στάδιο της ανάπτυξης του, κατασκευασμένα από τα καλύτερα 
υλικά, σχεδιασμένα με μεγάλη φροντίδα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη 
λειτουργικότητα και αντοχή.
Με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια η Bebe Stars λαμβάνει υπόψη της στην 
σχεδίαση των προϊόντων της, τους πιο αυστηρούς κανόνες ασφαλείας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Η υψηλή τεχνολογία, οι πιο αυστηροί έλεγχοι, τα ωραιότερα χρώματα, όλα 
στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητας… του μωρού σας! 

General manager
George Gilis
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baby buggies
baby strollers

car seats
play yards

bed rails 
high chairs

baby bouncer
electric swings
baby walkers

baby swings
 

baby tricycles

baby baths
baby potty
accessories
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crib sets
bedding sets

baby beds
baby cots

chest of drawers

accessories

Collection 
bedding set

Furniture

καρότσια ελαφριού τύπου
καρότσια

καθίσματα αυτοκινήτου
παρκοκρέβατα
προστατευτικά κρεβατιού
καρεκλάκια φαγητού

ρηλάξ
ηλεκτρικές κούνιες
περπατούρες

παιδικές κούνιες
 

παιδικά ποδηλατάκια

παιδικές μπανιέρες
παιδικά γιογιό
αξεσουάρ

προίκες λίκνου
προίκες κρεβατιών

προεφηβικά κρεβάτια
παιδικά κρεβάτια-κούνιες

συρταριέρες

αξεσουάρ

Προίκες μωρού

Έπιπλα

ΠεριεχόμεναIndex

30
baby animal swings 29 κουνιστά ζωάκια

96licno λίκνο



New locking system
Νέο σύστημα 
κλειδώματος

Pocket & cup holder
Τσέπη & ποτηροθήκη

product features

6,9 kg70 cm 50 cm 37 cm 32 cm
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·Ελαφρύς  και μοντέρνος σκελετός 
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο 
  για οπτική επαφή με το μωρό 
·Πρακτική θήκη στο πίσω μέρος 
  της τέντας και ποτηροθήκη 
·Ανάκληση 5 θέσεων για άνετο 
  κάθισμα και ύπνο 
·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη προστασία 
·Ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών 
·Περιστρεφόμενες εμπρός ρόδες
·Αυτόματο κλείδωμα των τροχών 
·Ειδικό σύστημα φρένων με ένα 
  απλό πάτημα 
·Αναρτήσεις σε όλες τις ρόδες 
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
  ΕΝ 1888

·Lightweight and stylish frame
·Adjustable canopy with window 
  for visual contact with the baby
·Practical case on the back of the 
  canopy & cup holder
·Recall five positions for 
  comfortable seat and sleep
·Safety belts 5 point
·Removable front protection
·Adjustable foot rest
·Rotating front wheels
·Automatic locking of the wheels
·Special brake system with a 
  simple touch
·Suspension on all wheels
·Spacious storage basket
·European standarts EN 1888

6

184-174

Why buy?

Smart

New big canopy
Νέα μεγάλη τέντα
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503-188 503-186 503-182

Footmuff/ποδόσακοι

184-181

184-185



·Ελαφρύς  και μοντέρνος σκελετός 
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο 
  για οπτική επαφή με το μωρό 
·Πρακτική θήκη στο πίσω μέρος 
  της τέντας και ποτηροθήκη 
·Ανάκληση 5 θέσεων για άνετο 
  κάθισμα και ύπνο 
·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη προστασία 
·Ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών 
·Περιστρεφόμενες εμπρός ρόδες
·Αυτόματο κλείδωμα των τροχών 
·Ειδικό σύστημα φρένων με ένα 
  απλό πάτημα 
·Αναρτήσεις σε όλες τις ρόδες 
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
  ΕΝ 1888

·Lightweight and stylish frame
·Adjustable canopy with window 
  for visual contact with the baby
·Practical case on the back of 
  the canopy & cup holder
·Recall five positions for 
  comfortable seat and sleep
·Safety belts 5 point
·Removable front protection
·Adjustable foot rest
·Rotating front wheels
·Automatic locking of the wheels
·Special brake system with a 
  simple touch
·Suspension on all wheels
·Spacious storage basket
·European standarts EN 1888
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185-186

New big canopy
Νέα μεγάλη τέντα

product features

Why buy?

185-184

6,7 kg70 cm 50 cm 37 cm 32 cm
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·Ελαφρύς  και μοντέρνος σκελετός 
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο 
  για οπτική επαφή με το μωρό 
·Πρακτική θήκη στο πίσω μέρος 
  της τέντας και ποτηροθήκη 
·Ανάκληση 5 θέσεων για άνετο 
  κάθισμα και ύπνο 
·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη προστασία 
·Ρυθμιζόμενο στήριγμα ποδιών 
·Περιστρεφόμενες εμπρός ρόδες
·Αυτόματο κλείδωμα των τροχών 
·Ειδικό σύστημα φρένων με ένα 
  απλό πάτημα 
·Αναρτήσεις στις ρόδες 
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
  ΕΝ 1888

·Lightweight and stylish frame
·Adjustable canopy with window 
  for visual contact with the baby
·Practical case on the back of 
  the canopy & cup holder
·Recall five positions for 
  comfortable seat and sleep
·Safety belts 5 point
·Removable front protection
·Adjustable foot rest
·Rotating front wheels
·Automatic locking of the wheels
·Special brake system with a 
  simple touch
·Suspension on wheels
·Spacious storage basket
·European standarts EN 1888

10

Mito
Why buy?

8,7 kg66 cm 50 cm 32 cm 32 cm
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Foot cover
Κάλυμμα ποδιών

Special canopy pocket
Πρακτική θήκη

275-176

275-171

choose your accessories

500-176 500-171

Η προστατευτική μπάρα πρέπει να
αφαιρείται πριν το κλείσιμο
The protective bar must be removed
before folding.

!

·Suitable from birth of the child
·Lightweight aluminum frame
·Adjustable canopy with window for 
  visual contact with the baby
·Practical case on the back of the 
  canopy
·Recall Multiple positions for 
  comfortable seat and sleep
·Removable front protection
·2 position foot rest
·Footmuff for protection from the cold
·Spacious storage basket
·Automatic locking of the wheels
·Special brake system with a simple 
  touch
·Suspension on wheels
·European standards EN 1888

 
·Κατάλληλο από τη γέννηση του παιδιού 
·Ελαφρύς σκελετός αλουμινίου 
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο για 
  οπτική επαφή με το μωρό 
·Πρακτική θήκη στο πίσω μέρος της τέντας
·Ανάκληση πολλών θέσεων για άνετο 
  κάθισμα και ύπνο
·Αποσπώμενη μπροστινή προστασία 
·Στήριγμα ποδιών 2 θέσεων 
·Ποδόσακος για προστασία από το κρύο
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι 
·Αυτόματο κλείδωμα των τροχών 
·Ειδικό σύστημα φρένων με ένα απλό 
  πάτημα 
·Αναρτήσεις στις ρόδες 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1888

product features

7,5 kg82 cm 56 cm 37 cm 56 cm

1
1
4

 c
m

1
0

7
 c

m

12

Cayenne
Why buy?



Foot cover
Κάλυμμα ποδιών

Reversible seat
Αναστρέψιμο κάθισμα

270-171

·Aluminium frame
·Adjustable canopy with window for 
  visual contact with the baby
·Adjustable height handle
·Adjustable back two positions for 
  comfortable seat and sleep
·Reversible seat for visual contact 
  with the baby
·Footmuff for protection from the cold
·Adjustable footrest
·Spacious storage basket
·Flexible front swivel wheels with 
  locking
·European standards EN 1888

·Σκελετός αλουμινίου
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο για 
  οπτική επαφή με το μωρό
·Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος λαβή
·Ρυθμιζόμενη πλάτη 2 θέσεων για 
  άνετο κάθισμα και ύπνο
·Δυνατότητα αναστροφής καθίσματος 
  για οπτική επαφή με το μωρό
·Ποδόσακος για προστασία από το κρύο
·Ρυθμιζόμενο υποστήριγμα ποδιών 
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι 
·Ευέλικτοι εμπρόσθιοι περιστρεφόμενοι 
  τροχοί, με κλείδωμα
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1888

Αccepts raincover 270
Δέχεται αδιάβροχο 270

9,4 kg80 cm 63 cm 37 cm 63 cm
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Why buy?



300-180 

product features
10,2 kg75 cm 55 cm 40 cm 35 cm
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·Σκελετός αλουμινίου
·Εργονομικές, περιστρεφόμενες χειρολαβές 
·Ρυθμιζόμενη τέντα
·Ρυθμιζόμενη πλάτη 3 θέσεων για άνετο 
  κάθισμα και ύπνο
·Δυνατότητα αναστροφής τέντας και 
  καθίσματος  για οπτική επαφή με το μωρό
·Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη μπροστινή προστασία
·Ποδόσακος για προστασία από το κρύο
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι
·Τροχοί με ανάρτηση
·Εμπρόσθιοι περιστρεφόμενοι ή σταθεροί τροχοί
·Οπίσθιοι τροχοί με κεντρικό φρένο
·Πλαϊνή χειρολαβή για τη μεταφορά
·Τσάντα
·Κλείσιμο μορφής «ομπρέλα» για εξοικονόμηση 
  αποθηκευτικού χώρου
·Δέχεται port bebe κωδ. 30
·Δέχεται car seat κωδ. 008
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1888

·Aluminium frame
·Ergonomic, swivel handles
·Adjustable canopy
·Adjustable back three positions for 
  comfortable seat and sleep
·Reversible seat and canopy for 
  visual contact with the baby
·5 point safety harness
·Removable front protection
·Footmuff for protection from the cold
·Spacious storage basket
·Wheels with suspension
·Front wheels swivel or fixed
·Rear wheels with central brake
·Side handle for carrying
·Mama bag 
·Close the form "umbrella" for storage
  space saving
·Accepts port bebe ref. 30
·Fit car seat Ref. 008
·European standards EN 1888

30-181 30-188Κ

raincover 

30-182

αδιάβροχο κουνουπιέρα

A
lle

a

mosquito net

008-181 300 600

Why buy?



product features

Torro
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9,5 kg85 cm 59.5 cm 65 cm
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Big canopy with net
Μεγάλη τέντα με δίχτυ

Mama bag
Τσάντα - αλλαξιέρα

Reversible seat
Αναστρέψιμη θέση
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·Σκελετός αλουμινίου μόνο 6,5kg
·Εργονομική χειρολαβή 
  ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο 
  για οπτική επαφή με το μωρό
·Ρυθμιζόμενη πλάτη 3 θέσεων για
  άνετο κάθισμα και ύπνο
·Δυνατότητα αναστροφής 
  καθίσματος για οπτική επαφή με 
  το μωρό
·Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη μπροστινή προστασία
·Ποδόσακος για προστασία από 
  το κρύο
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι
·Τροχοί με ανάρτηση
·Εμπρόσθιοι τροχοί 
  περιστρεφόμενοι ή σταθεροί
·Οπίσθιοι τροχοί με κεντρικό φρένο
·Συνδυάστε το με τσάντα αλλαξιέρα
  με θήκες 550
·Δέχεται car seat 009 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
  ΕΝ 1888
 

·Anatomical seat for transporting
  children 0-13 pounds
·Handle for easy transport
·Adjustable canopy for sun 
  protection
·Special coating on the back 
  shock absorbing.
·New cushion with breathable 
  fabric and ensure proper support 
  of the newborn from 0 -6 months.
·Extra cushion for better support
  of the head.
·Lateral safety device for side 
  collision.
·3-point seatbelts
·Belt Adjustable height.
·Ability stabilization
·Easy installation
·Adapts to certain types of trolleys
·Can be used as a rocking chair 
  at home.
·Fit car seat 009 
·European standards EN 1888

raincover / αδιάβροχο 

mosquito net / κουνουπιέρα 

300

600

550-186

550-182

550-188 To
rr

o

mama bags / τσάντες



340-182

340-185

Prado

9,5 kg80 cm 60 cm 89 cm

1
0
2

 c
m

3
5

 c
m

18

· Aluminium frame  6,5kg
· Ergonomic handle height adjustable
· Adjustable canopy with window for visual

contact with baby
· Position converted into carrycot for comfortable 
  seat and sleep
· Ability seat reversing visual contact with baby
· 5-point safety harness
· Removable front protection
· Footmuff for protection from the cold

Spacious storage basket
· Wheels with suspension
· Front wheels swivel or fixed
· Rear wheels with central brake

· European Standard EN 1888

· 

· Mama-bag

·Σκελετός αλουμινίου μόνο 6,5kg
·Εργονομική χειρολαβή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
·Ρυθμιζόμενη τέντα με παράθυρο για οπτική 
  επαφή με το μωρό
·Θέση που μετατρέπεται σε πορτ μπεμπέ για 
  άνετο κάθισμα και ύπνο
·Δυνατότητα αναστροφής καθίσματος για οπτική 
  επαφή με το μωρό
·Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη μπροστινή προστασία
·Ποδόσακος για προστασία από το κρύο
·Ευρύχωρο αποθηκευτικό καλάθι
·Τροχοί με ανάρτηση
·Εμπρόσθιοι τροχοί περιστρεφόμενοι ή σταθεροί
·Οπίσθιοι τροχοί με κεντρικό φρένο
Τσάντα-αλλαξιέρα

·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1888
 

·

2 in 1
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340T-182

340T-185

car seat
κάθισμα αυτοκινήτου

converted to port bebe
μετατρέπεται σε πορτ μπεμπέ

P
ra

do

9,5 kg80 cm 60 cm 89 cm
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320-180

320-182

320-184

G
ab

i

Mama-bag
Τσάντα-αλλαξιέρα

Easy folding & 
carriage

Εύκολο κλείσιμο 
& μεταφορά

product features

Reversible seat
Αναστρέψιμη θέση

9,7 kg89 cm 56 cm 39 cm 40 cm
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9,5 kg70 cm 56 cm 85 cm
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product features

Compatible car seat
Δέχεται car seat

Compatible carry cot
Δέχεται port bebe

New big canopy
Νέα μεγάλη τέντα

310-186

3 in 1



Malibu
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Compatible car seat

Δέχεται car seat
Compatible carry cot

Δέχεται port bebe
New big canopy
Νέα μεγάλη τέντα

·Σκελετός αλουμινίου, εξαιρετικά ελαφρύ (9.5kg)
·Τροχοί με ανάρτηση, 
  περιστρεφόμενοι ή σταθεροί, 
  με κεντρικό φρένο
·Δερμάτινες λεπτομέρειες στην 
  προστασία και στα χερούλια
·Αναδιπλωμένη τέντα με παράθυρο

·Ρυθμιζόμενη πλάτη 
·Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων
·Αποσπώμενη μπροστινή προστασία
·Ποδόσακος
·Ευρύχωρο καλάθι
·Περιλαμβάνει  car seat, port 
  bebe, τσάντα
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1888

·Ποτηροθήκη

·Aluminium frame, extremely 
  lightweight (9.5kg)
·Wheels with suspension, swiveling
  or fixed, with central brake
·Leather details in the protection 
  and handles
·Folding canopy with window

·Adjustable back
·5 point safety harness
·Removable front protection
·Footmuff
·Spacious basket
·Includes car seat, port bebe, 
  mama bag
·European standards EN 1888

·Cup holder

product features

310-181
Why buy?

9,5 kg70 cm 56 cm 85 cm
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3 in 1
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MOBILITY

WITHOUT

LIMITS

CAPRICE
EUROPE

2016



product features

Caprice
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330T-182

·
·
·
·
·
·
·
  
·
  
·
·
·
·
  
·

Σκελετός αλουμινίου
Καρότσι με αναστρέψιμη θέση, κατάλληλο 0-36 μηνών
Παράθυρο στην κουκούλα
Ποτηροθήκη
4 θέσεις ανάκλισης
Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
Ποδόσακος για το καρότσι και το πορτ μπεμπέ 
συμπεριλαμβάνονται 
Τροχοί με ανάρτηση, οι μπροστινοί περιστρεφόμενοι ή 
σταθεροί, οι πίσω με κεντρικό φρένο
Μεγάλο καλάθι αγορών
Άνετο πορτ μπεμπέ 0-6 μηνών
Κάθισμα αυτοκινήτου Group 0+ (0-13 κιλά)
Τσάντα πλήρους επένδυσης με αλλαξιέρα, η οποία 
μπορεί να κρεμαστεί στη λαβή του σκελετού
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 1888

Aluminium frame
With reversible seat, suitable 0-36 months
Window in the canopy
Cup holder

· 4 reclining positions
· Safety belts 5 point
· Footmuff for stroller and carrycot included
· Wheels with suspension, swiveling front or

 stable, the back with central brake
· Large shopping basket
· Comfortable carry cot 0-6 months
· Car seat Group 0+ (0-13 kg)
· Full liner bag with changer, which

 can be hung on the handle frame
· European Standard EN 1888

· 
· 
· 
· 

Pocket & cup holder
Τσέπη & ποτηροθήκη

New big canopy
Νέα μεγάλη τέντα

Easy folding & 
carriage

Εύκολο κλείσιμο 
& μεταφορά

Why buy?

3 in 1
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330T-180

C
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330T-184

9,7 kg89 cm 56 cm 39 cm 40 cm
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3 in 1



12 kg70 cm 81 cm 36,5 cm
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product features

Twin stroller 

28
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·Μodern colors
·Fun sounds
·Anatomical position with seat belt
·Safe and stable frame
·European standards ΕΝ 71-8

·Μοντέρνα χρώματα 
·Διασκεδαστικοί ήχοι
·Ανατομική θέση με ζώνη ασφαλείας
·Ασφαλής και σταθερός σκελετός
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 71-8

106

6
m+

4
8
 c

m

3.5 kg60cm
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001-171

001-16643 cm

5
3
 c

m

Baby plus 

0+
group

0-13kg

63 cm 3.5kg
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Car seat 

009-181



ECE

R44/04
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900-185

904-186

904-180

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων 
·Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης καθίσματος σε 
  4 θέσεις
·Εξτρά βάση για επιπλέον θέση ανάκλισης
·Εξτρά ρυθμιζόμενο προσκέφαλο για μεγαλύτερη 
  ασφάλεια 
·Eξτρά στρωματάκι για μωρά 
·Πλευρική προστασία 
·Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

·Safety belts 5 point
·Tilt adjustment capability seat in 4 positions
·Extras base adds extra reclining position
·Extras headrest adjustable greater security
·Extra mattress for babies
·Lateral protection
·Easy and fast installation

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων 
·Δυνατότητα ρύθμισης κλίσης 
  καθίσματος σε 4 θέσεις 
·Eξτρά στρωματάκι για μωρά 
·Πλευρική προστασία 
·Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

·Safety belts 5 point
·Tilt adjustment capability 
  seat in 4 positions
·Extra mattress for babies
·Lateral protection
·Easy and fast installation

7
3
 c

m

Penguin 

Evolution

48 cm 45 cm 8,7kg

6
3
 c

m

48 cm 45 cm 6.9kg

0-1
group

0-18kg

0-1
group

0-18kg

Why buy?

Why buy?



903-188

·Safety belts 5 point
·Side protection
·Extra cushion for newborns
·Seat angle adjustment
·Extra base for extra reclined position
·Easy and fast installation
·European Safety Standard ECE R44 / 04

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Αίσθηση πολυτέλειας και άνεσης
·Πλευρική προστασία
·Έξτρα στρωματάκι για νεογέννητα
·Ρύθμιση κλίσης καθίσματος
·Εξτρά βάση για επιπλέον θέση ανάκλισης
·Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση
·Ευρωπαϊκά Στάνταρ Ασφαλείας ΕCE R44/04 

·Safety belts 5 point

·Lateral protection
·Extra cushion for newborns
·Seat angle adjustment
·Extra base for extra reclined position
·Easy and fast installation
·European Safety Standard ECE R44 / 04

·A sense of luxury and comfort

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Πλευρική προστασία
·Έξτρα στρωματάκι για νεογέννητα
·Ρύθμιση κλίσης καθίσματος
·Εξτρά βάση για επιπλέον θέση ανάκλισης
·Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση
·Ευρωπαϊκά Στάνταρ Ασφαλείας 
  ΕCE R44/04 

7
3
 c

m
48 cm  45 cm 8,7kg

6
8
 c

m

53 cm 47 cm 9,1kg

Car seat Car seat 

0-1-2
group

0-25kg

Expert

0-1-2
group

0-25kg

Young sport 
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Why buy?

905-186

905-180

Σύστημα πλευρικής προστασίας
Advanced side protection



906-188

906-187

902-188

902-187

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Πλευρική προστασία
·Έξτρα στρωματάκι για μωρά
·Ρύθμιση κλίσης καθίσματος
·Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση
·Ευρωπαϊκά Στάνταρ Ασφαλείας ΕCE R44/04 

·Safety belts 5 point
·Lateral protection
·Extra cushion for babies
·Seat angle adjustment
·Easy and fast installation
·European Safety Standard ECE R44 / 04

·Safety belts 5 point
Side protection

·Extra cushion for babies
·Seat angle adjustment
·Easy and fast installation
·European Safety Standard ECE R44 / 04

·
·Extra adjustable headrest

·Ζώνες ασφαλείας 5 σημείων
·Πλευρική προστασία
·Έξτρα ρυθμιζόμενο προσκέφαλο
·Έξτρα στρωματάκι για μωρά
·Ρύθμιση κλίσης καθίσματος
·Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση
·Ευρωπαϊκά Στάνταρ Ασφαλείας ΕCE R44/04 

66 cm 46 cm 12 kg

1
2
0
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m

6
7

-7
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 c
m

50 cm 10,5 kg47 cm

1-2-3
group

9-36kg

ECE

R44/04

1-2
group

9-25kg

Smart isofix

Monza
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Σύστημα πλευρικής προστασίας
Advanced side protection 



961-180

961-186
·Περιλαμβάνει ιμάντα για καλύτερη 
  τοποθέτηση
·Εύκολη & γρήγορη τοποθέτηση
·Ευρωπαϊκά Στάνταρ Ασφαλείας ΕCE R44/04 

·Includes strap for better placement
·Easy and fast installation
·European Safety Standard ECE R44 / 04

6 kg50 cm

6
6
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m

42 cm

1
8
 c

m

Car seat 

43 cm

 36 cm 1 kg
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2-3
group

15-36kg

Booster

Monaco

1-2-3
group

9-36kg

Why buy?

Why buy?
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7,8 kg20 cm 23 cm124 cm 65 cm

7
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m

7
6
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m

Crystal
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10 kg23 cm 25 cm125 cm 65 cm
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·
·Το παρκοκρέβατο Fun είναι ιδανικό για το σπίτι, 
  αλλά και για τις μετακινήσεις του παιδιού
·Χρήση από 0 ως 48 μηνών
·Διαθέτει δυο μεγάλα πλευρικά παράθυρα με 
  δίχτυ για καλή ορατότητα
·Ρυθμιζόμενο μαλακό στρώμα 2 επιπέδων για 
  άνετο ύπνο του παιδιού
·Η μια πλευρά διαθέτει φερμουάρ που μπορεί να 
  ανοίξει για να βγαίνει το παιδάκι μόνο του
·Ευρύχωρη πλαϊνή θήκη για τα αξεσουάρ του παιδιού
·Η αλλαξιέρα επιτρέπει την εύκολη αλλαγή πάνας 
·Διαθέτει τσάντα μεταφοράς 
·Διαστάσεις στρώματος 120x60cm
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 716

Why buy?

809-174

809-180

809-184

· The playpen Fun is ideal for home,
and for the child's movements

· Use from 0 to 48 months
· It has two large side windows with net

for good visibility
· Adjustable soft layer 2 level for comfortable

sleeping child
· One side has a zipper that can be open to 
   go out the child alone
· Spacious side pocket for children's accessories
· The changer allows easy diaper change
· Carrying bag

Dimensions layer 120x60cm
· European Standard EN 716
· 

Second floor & changing mat
Δεύτερος όροφος & αλλαξιέρα

πλαϊνό φερμουάρ
zipper

music toy with music,light
  and vibration(not including)
μουσικό παιχνίδι με μουσικη,

φως και δόνηση(δεν περιλαμβάνεται)

853



Enjoy

· The playpen Enjoy is ideal for home,
and for the child's movements

· Use from 0 to 48 months
· It has two large side windows with net

for good visibility
· Adjustable soft layer 2 level for comfortable

sleeping child
· One side has a zipper that can be open to 
   go out the child alone
· Spacious side pocket for children's accessories
· The changer allows easy diaper change
· Carrying bag
· Wheels for easy transport with brake system

Dimensions layer 120x60cm
· European Standard EN 716
· 

38

Why buy?

808-180

808-184

808-185

·Το παρκοκρέβατο Enjoy είναι ιδανικό για το σπίτι, 
  αλλά και για τις μετακινήσεις του παιδιού
·Χρήση από 0 ως 48 μηνών
·Διαθέτει δυο μεγάλα πλευρικά παράθυρα με δίχτυ 
  για καλή ορατότητα
·Ρυθμιζόμενο μαλακό στρώμα 2 επιπέδων για άνετο 
  ύπνο του παιδιού
·Η μια πλευρά διαθέτει φερμουάρ που μπορεί να 
  ανοίξει για να βγαίνει το παιδάκι μόνο του
·Ευρύχωρη πλαϊνή θήκη για τα αξεσουάρ του παιδιού
·Η αλλαξιέρα επιτρέπει την εύκολη αλλαγή πάνας 
·Διαθέτει τσάντα μεταφοράς 
·Τροχοί για εύκολη μεταφορά με σύστημα φρένου
·Διαστάσεις στρώματος 120x60cm
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 716

10 kg23 cm 25 cm125 cm 65 cm

7
6

 c
m

7
7

 c
m

Second floor & changing mat
Δεύτερος όροφος & αλλαξιέρα
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9.3 kg23 cm 25 cm126 cm 66 cm
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EN

1888
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Why buy?

Second floor 
Δεύτερος όροφος 

aluminium

πλαϊνό φερμουάρ
zipper

853

music toy with music,light
  and vibration(not including)
μουσικό παιχνίδι με μουσικη,

φως και δόνηση(δεν περιλαμβάνεται)



Play
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Why buy?

820-174

820-180

13 kg25 cm 25 cm93 cm

7
7
 c

m

7
7
 c

m

93 cm

· The playpen Play is ideal for home,
and for the child's movements

· Use from 0 to 48 months
· It has around windows with net for good visibility
· One side has a zipper that can be open to 
   go out the child alone
· Carrying bag
· European Standard EN 716

·Το παρκοκρέβατο Play είναι ιδανικό για το σπίτι, 
  αλλά και για τις μετακινήσεις του παιδιού
·Χρήση από 0 ως 48 μηνών
·Διαθέτει περιμετρικά δίχτυ για καλή ορατότητα
·Η μια πλευρά διαθέτει φερμουάρ που μπορεί να 
  ανοίξει για να βγαίνει το παιδάκι μόνο του
·Διαθέτει τσάντα μεταφοράς 
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 716



750-180

750-184

750-185

0
m+

EN

1888
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750-185
120 cm
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140 cm 36 cm
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m

Bed rail
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804 -180

804 -185

720 -184

720 -185

720 -180

120 cm 36 cm

4
0
 c

m

Είναι απαραίτητο για το μωρό – παιδί όταν αρχιζει να 
  κοιμάται σε κρεβάτι χωρίς πλευρικά κιγκλιδώματα
·Είναι ασφαλές και πρακτικό και αποτρέπει το μωρό 
  από την πτώση κατά τη διάρκεια του ύπνου
·Εύκολο να το εισάγετε κάτω από το στρώμα
·Νέος μηχανισμός για αναδίπλωση
·Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο κρεβατιού
·Τσάντα μεταφοράς
·Εξαιρετικά συμπαγές κλείσιμο
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 716

·

0
m+

sleeping in bed without side rails
· It is safe and practical and prevents the baby
   from falling during sleep
· Easy to enter under the mattress
· New mechanism for folding
· It is suitable for every type of bed
· Carrying Bag
· Extremely compact closure
· European Standard EN 716

· It is necessary for the baby - a child when enter into



891-185

891-181 

Easy folding & 
carriage

Εύκολο κλείσιμο 
& μεταφορά

·Metal frame
·Seat comfortable, anatomically 
  designed
·With reinforced PVC wallpaper 
  that can be removed and 
  cleaned easily
·5-point belt
·Fully foldable to save space.
·European standards EN 14988

·Μεταλλικός σκελετός
·Κάθισμα άνετο, ανατομικά 
  σχεδιασμένο
·Με ταπετσαρία από ενισχυμένο 
  PVC που μπορεί να αφαιρεθεί 
  και να καθαριστεί εύκολα
·Ζώνη 5 σημείων
·Πλήρως αναδιπλούμενο
·Ευρ. προδιαγραφές EN 14988

Li
ef

EN

14988
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5.5 kg47 cm
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75 cm47 cm

product features
Why buy?
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871-185

·Seat comfortable, anatomically 
  designed
·With reinforced PVC wallpaper that 
  can be removed and cleaned easily
·Recall back in 3 positions: for eating, 
  playing, relaxing and sleeping
·Adjust seat height in 5 positions
·Dual disc αdjustable front-back, 
  going out and washed in the 
  dishwasher
·Anatomical security partition between 
  the legs
·Zone five points

·Silent wheels with brake
·Closes easily and takes up minimal space
·European standards EN 14988

·Adjustable footrest

·Κάθισμα άνετο, ανατομικά σχεδιασμένο 
·Με ταπετσαρία από ενισχυμένο PVC που 
  μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί 
  εύκολα
·Ανάκληση πλάτης σε 3 θέσεις: για φαγητό, 
  παιχνίδι, ξεκούραση και ύπνο
·Ρύθμιση ύψους καθίσματος σε 5 θέσεις
·Διπλός δίσκος ρυθμιζόμενος, που βγαίνει 
  και πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
·Ανατομικό χώρισμα ασφαλείας ανάμεσα 
  στα πόδια
·Ζώνη πέντε σημείων
Ρύθμιση ποδιών

·Αθόρυβοι τροχοί με φρένο
·Κλείνει εύκολα και καταλαμβάνει ελάχιστο 
  χώρο
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 14988

·

871-180

P
rin

ce

EN

14988
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8.4 kg
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32 cm
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 c
m

76 cm60 cm 60 cm 85 cm
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·Κάθισμα άνετο, ανατομικά 
  σχεδιασμένο
·Με ταπετσαρία από ενισχυμένο 
  PVC που μπορεί να αφαιρεθεί και
  να καθαριστεί εύκολα
·Ανάκληση πλάτης σε 3 θέσεις: για
  φαγητό, παιχνίδι, ξεκούραση και
  ύπνο
·Ρύθμιση ύψους καθίσματος σε 
  5 θέσεις
·Διπλός δίσκος Ρυθμιζόμενος 
  εμπρός- πίσω, που βγαίνει και 
  πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
·Ανατομικό χώρισμα ασφαλείας 
  ανάμεσα στα πόδια
·Ζώνη πέντε σημείων
·Αθόρυβοι τροχοί στα πίσω πόδια.
·Κλείνει εύκολα και καταλαμβάνει 
  ελάχιστο χώρο
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
  EN 14988

·Seat comfortable, anatomically 
  designed
·With reinforced PVC wallpaper 
  that can be removed and 
  cleaned easily
·Recline back in 3 positions: for 
  eating, playing, relaxing and 
  sleeping
·Adjust seat height in 5 positions
·Dual disc adjustable front-back,
  going out and washed in the 
  dishwasher
·Anatomical security partition 
  between the legs
·five-point belt
·Silent wheels in the back legs.
·Closes easily and takes up 
  minimal space
·European standards EN 14988

869-182 869-180869-174
1

1
0
 c

m

6.9 kg

9
2
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m

38 cm

1
0

2
 c

m

Happy

88 cm55 cm 55 cm 93 cm

6
m+
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Why buy?

869-184

869-186



·Seat comfortable, anatomically 
  designed
·Ecological leather that can be 
  removed and cleaned easily
Extra soft cover

·Recall back in 3 positions: for eating, 
  playing, relaxing and sleeping
·Adjust seat height in 7 positions
·Dual disc αdjustable front-back, 
  going out and washed in the 
  dishwasher
·Anatomical security partition between 
  the legs
·Zone five points

·Silent wheels with brake
·Closes easily and takes up minimal space
·European standards EN 14988

·

·Adjustable footrest

·Κάθισμα άνετο, ανατομικά σχεδιασμένο 
·Με ταπετσαρία από οικολογικό δέρμα
  που μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί 
  εύκολα
Εξτρα μαλακό κάλυμμα 

·Ανάκληση πλάτης σε 3 θέσεις: για φαγητό, 
  παιχνίδι, ξεκούραση και ύπνο
·Ρύθμιση ύψους καθίσματος σε 7 θέσεις
·Διπλός δίσκος ρυθμιζόμενος, που βγαίνει 
  και πλένεται στο πλυντήριο πιάτων
·Ανατομικό χώρισμα ασφαλείας ανάμεσα 
  στα πόδια
·Ζώνη πέντε σημείων
Ρύθμιση ποδιών

·Αθόρυβοι τροχοί με φρένο
·Κλείνει εύκολα και καταλαμβάνει ελάχιστο 
  χώρο
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 14988

·

·
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76 cm60 cm 60 cm 85 cm
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872-184

872-174

872-182

7 positions

3 positions



895-185

892-174

892-180

·Μεταλλικά πόδια
·Κάθισμα άνετο, ανατομικά σχεδιασμένο
·Χώρισμα ασφαλείας 
  ανάμεσα στα πόδια
·Ζώνη δύο σημείων
·Δίσκος αφαιρούμενος, που πλένεται 
  εύκολα
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 14988

·3 drive settings
·3 height adjustments
·Safety belts 3-point adjustable
·Maximum child weight to 15 kg

·Metal frame
·Seat comfortable, anatomically 
  designed
·Security partition between the legs
·Two-point belt
·Tray removable, washable easily
·European standards EN 14988

·3 ρυθμίσεις δίσκου
·3 ρυθμίσεις ύψους
·Ιμάντας ασφαλείας 3 σημείων που 
  ρυθμίζεται
·Μέγιστο βάρος παιδιού έως 15 κιλά

892-100

895-174

3
8
 c

m
 

1.75 kg

2
0
 c

m

33 cm45 cm40 cm

9
0
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m

3.1 kg65 cm53 cm

Why buy?

Why buy?
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4202

Why buy?

·Adjustable seat height
·Anatomical position
·To seat cover out and washed
·Built-in electronic game with sounds
·immobilizer to prevent falls from ladder
·Use 6 to 12 months
·European standards EN1273

·Ρυθμιζόμενο ύψος καθίσματος 
·Ανατομική θέση
·Ενσωματωμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι με 
  ήχους 
·Σύστημα ακινητοποίησης για την αποφυγή 
  πτώσης από σκάλα 

·Χρήση από 6 έως 12 μηνών
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN1273

·To κάλυμμα του καθίσματος βγαίνει και 
  πλένεται

flower

4201

formula 

4204

4205
2 in 1

2 in 1

4 kg

5
3

 c
m

cm 61 cm 71 cm 71

2
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luna park safari jeep
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Bella vita

003-202

003-200

003-201

Why buy?

·Provides a comfortable seat and safety 
  belt
·Can be used as a crib and rocking chair
·Adjustable backrest with 3 positions
·Features a front removable tray for food 
  or game
·It has 5 speeds
·Includes 12 different melodies and 
  5 natural sounds
·Modern color combination
·With musical computer game
·Works with batteries or directly with 
  electricity
·Including electric adaptor
·European standards EN 71

·Παρέχει αναπαυτικό κάθισμα και ζώνη 
  ασφαλείας
·Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κούνια 
  και ρηλάξ
·Ρυθμιζόμενη πλάτη 3 θέσεων
·Διαθέτει μπροστινό αποσπώμενο δίσκο 
  για φαγητό ή παιχνίδι
·Διαθέτει 5 ταχύτητες
·Περιλαμβάνει 12 διαφορετικές μελωδίες 
  και 5 φυσικούς ήχους
·Μοντέρνος συνδυασμός χρωμάτων
·Περιστρεφόμενο παιχνίδι & φως
·Λειτουργεί με μπαταρίες ή απευθείας με 
  ηλεκτρικό ρεύμα
·Περιλαμβάνεται αντάπτορας για το ρεύμα
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 71

7 kg

1
0

0
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m

69 cm

50

75 cm 69 cm

1
0

5
 cm

child weight
βάρος παιδιού

as swing/ως κούνια

as bouncer/ως ρηλάξ
3-10kg

3-12kg
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313-202

313-201

313 -200

314 -182

Why buy?

48
3 kg41 cm 82 cm

4
3
/6

4
 cm

Deluxe

52

Dream

·Modern rocking chair with anatomical 
  location, ideal for newborns
·Aluminium frame, extremely lightweight 
  and durable
·Comfortable seat with reclining backrest 
  3 position system
·Includes removable soft headrest
·Seat belts 3-point
·Toy bar with plush teddy bears
·The fabric is removable and washable
·European standards EN 12790

·Μοντέρνο ρηλάξ με ανατομική θέση, 
  ιδανικό για νεογέννητα
·Σκελετός αλουμινίου, εξαιρετικά ελαφρύ 
  και ανθεκτικός
·Άνετο κάθισμα με σύστημα ανάκλισης 
  πλάτης 3 θέσεων
·Περιλαμβάνει αποσπώμενο μαλακό 
  μαξιλαράκι κεφαλιού
·Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων
·Μπάρα παιχνιδιών με λούτρινα αρκουδάκια
·Το ύφασμα του αφαιρείται και πλένετε
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 12790
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312-201

312-200

312-202

vibration & music
δόνηση & μουσική

·Modern rocking chair with anatomical 
  location, ideal for newborns
·Adjustable back and seat
·Adjustable bar games
·The fabric is removable and washable
·For babies up to 11 months
·European standards EN 12790

·Μοντέρνο ρηλάξ με ανατομική θέση, 
  ιδανικό για νεογέννητα
·Ρυθμιζόμενη πλάτη και κάθισμα
·Ρυθμιζόμενη μπάρα παιχνιδιών
·Το ύφασμα του αφαιρείται και πλένετε
·Για μωρά μέχρι 11 μηνών
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 12790

Glory 
0
m+

2.75 kg43 cm 75 cm

4
7
/6

6
 cm
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Why buy?
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Baby tricycle

811-185
813-181

811-180

56

814-180

Αναδιπλώμενο στήριγμα ποδιών
Foldable footboard 

814-181

813-171

814-188

·Safe seat that provides great stability
·Removable protection bar that opens for 
  easy placement and retention of the child
·Handle guidance & control route from their 
  parents
·Footboard for maximum safety when do pedal

·Foldable and detachable canopy for 
  sun protection
·Fun sounds and bright lights
·Wide range of fashionable colors
·Easy transportation
·European safety standard EN 71

τέντα με προστασία UV
canopy with protection UV
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815-180

815-188

816-181

816-185

9
m+

·Aσφαλές καθισμα που παρέχει μεγάλη σταθερότητα
·Αποσπώμενη μπάρα προστασίας που ανοίγει για 
  εύκολη τοποθέτηση και συγκράτηση του παιδιού
·Χερούλι καθοδήγησης & ελέγχου πορείας από τους γονείς
·Στήριγμα ποδιών για μέγιστη ασφάλεια όταν δεν κάνουν 
  πεντάλ

·Αναδιπλούμενη και αποσπώμενη τέντα 
  για ηλιοπροστασία
·Διασκεδαστικούς ήχους και λαμπερά φωτάκια
·Μεγάλη ποικιλία μοντέρνων χρωμάτων
·Εύκολη μεταφορά
·Ευρωπαϊκά στάνταρ ασφάλειας ΕΝ 71

τέντα με προστασία UV
canopy with protection UV



Why buy?

·Ergonomic construction
·Modern color combination
·Provides a comfortable seat and 
  safety belt
·With musical computer game
·For babies from 6 months to 3 years
·European standards EN 71-8

·Εργονομική κατασκευή
·Μοντέρνος συνδυασμός χρωμάτων
·Παρέχει αναπαυτικό κάθισμα και ζώνη 
  ασφαλείας
·Με μουσικό ηλεκτρονικό παιχνίδι
·Για μωρά από 6 μηνών μέχρι 3 ετών
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 71-8

58

baby swing
Bear

002-174

8 kg

1
0
1

 c
m

94 cm 97 cm 20 cm

11
4

 c
m
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010-180

010-181

Why buy?

·Baby cot for 2 children
·With metal frame that meets all 
  safety standards
·Includes tent cloth covered with 
  children's drawings.
·Provides a comfortable seat and 
  safety belt.
·For indoor and outdoor use.

·Παιδική κούνια για 2 παιδιά
·Περιλαμβάνει τέντα και υφασμάτινη 
  επένδυση με ανάγλυφα παιδικά σχέδια.
·Παρέχει αναπαυτικό κάθισμα και 
  ζώνη ασφαλείας.

·Για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

·Mε μεταλλικό σκελετό που πληρεί όλες 
  τις προδιαγραφές ασφαλείας

10 kg

11
7

 c
m

110 cm 77 cm

6
m+



why buy?

15-182

15-186

·Μπανιέρα-αλλαξιέρα με αναδιπλούμενη 
  βάση για εύκολη αποθήκευση
·Διαθέτει μία ευρύχωρη μπανιέρα με 
  σωλήνα εξόδου νερού
·3 θήκες για το σφουγγάρι, σαμπουάν, 
  αφρόλουτρο
·1 ράφι για τα αξεσουάρ του μωρού σας
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 12221

·Bath-changing table with folding base 
  for easy storage
·It has a spacious bathtub with water 
  outlet pipe
·3 pockets for sampouan,bath,sponge
·1 shelf for your baby accessories
·European standards EN 12221

18-182

18-186
4860

Changing mat

Happy 
baby bath

45 cm 80 cm

82 cm 60 cm 20 cm

9
6
 c

m

1
0
0
 c

m

8.2 kg

2.2 kg



why buy?

·Μπανιέρα με αναδιπλούμενη βάση 
  για εύκολη αποθήκευση
·Διαθέτει μία ευρύχωρη μπανιέρα με 
  αποσπώμενο ανατομικό κάθισμα
·Περιλαμβάνει θερμόμετρο για έλεγχο
  θερμοκρασιάς νερού και δύο δοχεία 
  για σαμπουάν και αφρόλουτρο
·Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ 12221

·Bath with folding base for easy storage
·It has a spacious bath with removable 
  anatomic seat
·Includes thermometer for water tempe-
  rature control and two containers for 
  shampoo and shower gel
·European standards EN 12221

Βάση για μπανιέρες calm 

11-00
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90 cm 45 cm

3
0
 c

m

2.4 kg

0
m+



12-185

11-01
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Aqua
baby bath

Aqua - Tommy
Βάση για μπανιέρες

90 cm 50 cm

2
5
 c

m

2.1 kg
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10B
76 cm 45 cm

1
9
 c

m

1.1 kg

blue pink green

green blue pink

orange green white



13-01 13-171 13-174 13-180

green orange yellow pink red blue

550-186 550-182 550-188

Accessories

64

Umbrella

Footmuff

Mama bags

Toys bar

503-188 503-186 503-182



Raincovers

300 270 7800

Mosquito net

600
601

Second layer Dinner set

Activity rings

805

moca

850 700 - 7pcs 702 - 5pcs

Changing

851

grey brown

Music toy

A
cc

es
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s
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853
music toy with music,light and vibration

μουσικό παιχνίδι με μουσικη,φως και δόνηση

310



I feel the start of something new

Προίκες Κρεβατιών Βρεφικά κρεβάτια
Bedding sets - Cot beds 

 - 
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Κωδ. 207  Σετ λίκνου πάντα, κουνουπιέρα, 
πανωσέντονο, κατωσέντονο 

Code 207 Crib sets bumper, mosquito net, 
bottom and flat sheet

Κωδ. 208  Σετ λίκνου πάντα, κουνουπιέρα, 
πανωσέντονο, κατωσέντονο 

Code 208 Crib sets bumper, mosquito net, 
bottom and flat sheet

 Happy cow Teddy bear

Κωδ.
207

Κωδ.
208

Σετ προίκας λίκνου / Crib sets
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2000

Bu
nn

y

68



Κωδ. 2000 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2001 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2002 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2003 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2004 Σελτές μεγάλος 80 x 55
Κωδ. 2005 Σελτές μικρός 65 x 48
Κωδ. 2006 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2007-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2007-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών

Κωδ. 3004 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

2000 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2001 Sheet sheets 3 pcs
Code 2002 Hooded towel

Code 2003 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2004 Big waterproof 80 x 55
Code 2005 Small waterproof 65 x 48
Code 2006 Velour blanket 110 x 82
Code 2007-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2007-2 Sleeping bag velour 6-12 months

Code 

Code 3004 Towel set 2 pcs (face-body)

Bunny

69
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Κωδ.
2010
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Κωδ. 2010 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2011 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2012 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2013 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2014 Σελτές μεγάλος 80 x 55
Κωδ. 2015 Σελτές μικρός 65 x 48
Κωδ. 2016 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2017-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2017-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών

Κωδ. 3014 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

Code 2010 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2011 Sheet sheets 3 pcs
Code 2012 Hooded towel
Code 3014 Towel set 2 pcs (face-body)
Code 2013 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2014 Big waterproof 80 x 55
Code 2015 Small waterproof 65 x 48
Code 2016 Velour blanket 110 x 82
Code 2017-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2017-2 Sleeping bag velour 6-12 months

Little birds
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 Κωδ. 2020 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
 Κωδ. 2021 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
 Κωδ. 2022 Μπουρνούζι κάπα
 
 Κωδ. 2023 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
 Κωδ. 2024 Σελτές μεγάλος 80 x 55
 Κωδ. 2025 Σελτές μικρός 65 x 48
 Κωδ. 2026 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
 Κωδ. 2027-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
 Κωδ. 2027-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών
 Κωδ. 2028 Αλλαξιέρα μαλακή με σελτέ 76 x 50
 Κωδ. 2029 Φωτιστικό οροφής 

Κωδ. 3024 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

 2020 Bumper, mosquito net, quilt
Code  2021 Sheet sheets 3 pcs
Code  2022 Hooded towel
Code  3024 Towel set 2 pcs (face-body)
Code  2023 Diaper cuddling 90 x 90
Code  2024 Big waterproof 80 x 55
Code  2025 Small waterproof 65 x 48
Code  2026 Velour blanket 110 x 82
Code  2027-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code  2027-2 Sleeping bag velour 6-12 months
Code  2028 Soft changing with waterproof 76 x 50
Code  2029 Ceiling light

Code 

Fisherman
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Κωδ.
2030
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Κωδ. 2030 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2031 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2032 Μπουρνούζι κάπα
Κωδ. 2033 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2034 Σελτές μεγάλος 80 x 55
Κωδ. 2035 Σελτές μικρός 65 x 48
Κωδ. 2036 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2037-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2037-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών

Code 2030 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2031 Sheet sheets 3 pcs
Code 2032 Hooded towel
Code 2033 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2034 Big waterproof 80 x 55
Code 2035 Small waterproof 65 x 48
Code 2036 Velour blanket 110 x 82
Code 2037-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2037-2 Sleeping bag velour 6-12 months

Puppy
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Κωδ. 2050 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2051 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2052 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2053 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2054 Σελτές μεγάλος 80 x 55
Κωδ. 2055 Σελτές μικρός 65 x 48
Κωδ. 2056 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2057-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2057-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών
Κωδ. 2058 Αλλαξιέρα μαλακή με σελτέ 76 x 50
Κωδ. 2059 Φωτιστικό οροφής

Κωδ. 3054 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

 2050 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2051 Sheet sheets 3 pcs
Code 2052 Hooded towel
Code 3054 Towel set 2 pcs (face-body)
Code 2053 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2054 Big waterproof 80 x 55
Code 2055 Small waterproof 65 x 48
Code 2056 Velour blanket 110 x 82
Code 2057-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2057-2 Sleeping bag velour 6-12 months
Code 2058 Soft changing with waterproof 76x50
Code 2059 Ceiling light

Code

Safari
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Κωδ. 2060 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2061 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2062 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2063 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2066 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2067-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2067-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών
Κωδ. 2068 Αλλαξιέρα μαλακή με σελτέ 76 x 50
Κωδ. 2069 Φωτιστικό οροφής 

Κωδ. 3064 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

Code 2060 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2061 Sheet sheets 3 pcs
Code 2062 Hooded towel
Code 3064 Towel set 2 pcs (face-body)
Code 2063 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2066 Velour blanket 110 x 82
Code 2067-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2067-2 Sleeping bag velour 6-12 months
Code 2068 Soft changing with waterproof 76 x 50
Code 2069 Ceiling light

Happy travel
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Κωδ. 2070 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2071 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2072 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2073 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2076 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2077-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2077-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών
Κωδ. 2078 Αλλαξιέρα μαλακή με σελτέ 76 x 50
Κωδ. 2079 Φωτιστικό οροφής  

Κωδ. 3074 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

Code 2070 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2071 Sheet sheets 3 pcs
Code 2072 Hooded towel
Code 3074 Towel set 2 pcs (face-body)
Code 2073 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2076 Velour blanket 110 x 82
Code 2077-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2077-2 Sleeping bag velour 6-12 months
Code 2078 Soft changing with waterproof 76 x 50
Code 2079 Ceiling light

 Happy cow
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Κωδ. 2080 Σετ πάντα, κουνουπιέρα, πάπλωμα
Κωδ. 2081 Σεντόνια σετ 3 τεμαχίων
Κωδ. 2082 Μπουρνούζι κάπα

Κωδ. 2083 Κουβέρτα πικέ 90 x 90
Κωδ. 2086 Κουβέρτα βελουτέ Ισπανίας 110 x 82
Κωδ. 2087-1 Υπνόσακος βελουτέ 0-6 μηνών
Κωδ. 2087-2 Υπνόσακος βελουτέ 6-12 μηνών
Κωδ. 2088 Αλλαξιέρα μαλακή με σελτέ 76 x 50
Κωδ. 2089 Φωτιστικό οροφής 

Κωδ. 3084 Σετ πετσέτες 2 τεμ.(προσώπου-σώματος)

Code 2080 Bumper, mosquito net, quilt
Code 2081 Sheet sheets 3 pcs
Code 2082 Hooded towel
Code 3084 Towel set 2 pcs (face-body)
Code 2083 Diaper cuddling 90 x 90
Code 2086 Velour blanket 110 x 82
Code 2087-1 Sleeping bag velour 0-6 months
Code 2087-2 Sleeping bag velour 6-12 months
Code 2088 Soft changing with waterproof 76 x 50
Code 2089 Ceiling light

Teddy bear

83



84



85



Κωδ.205 Μαξιλάρι θηλασμού  /  Code 205 Breast feeding pillow  

Κωδ. 206 Σελτές κρεβατιού 90 x 140 cm
Code 206 Waterproof for bed 90 x 140 cm 

Αξεσουάρ / Accessories

Κωδ.602  /  Code 602  Mosquito net for baby bedΚουνουπιέρα κρεβατιού με ρέλι 

Κωδ.203 Υπνοσφηνάκι
Code 203 Baby lateral sleeping pllow
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Αξεσουάρ / Accessories

Κωδ.0-029 Σίδερο κουνουπιέρας απλό
Code 0-029 Simple iron for mosquito net

Κωδ.0-037 Βάση καλαθούνας
Code 0-037 Metallic stand for basket  

Κωδ.204 Αντιπνηκτικό μαξιλάρι
Code 204 Anti-suffocation pillow

Κωδ.0-028 Σίδερο κουνουπιέρας πεταλούδα
Code 0-028 Butterfly iron for mosquito net

Κωδ.0-027 Σίδερο κουνουπιέρας βιδωτό
Code 0-027 Iron for mosquito net
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Παιδικά Κρεβάτια
New Collection Baby beds

Για έναν ονειρεμένο και ήσυχο ύπνο… 
Τα παιδικά κρεβατάκια της Bebe Stars προσφέρουν ασφάλεια και άνεση από τους πρώτους μήνες της ζωής του μωρού σας 
έως και τα πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας.  Ο μοντέρνος σχεδιασμός σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα και την 
εξειδικευμένη γνώση στα βρεφικά έπιπλα, αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός μοναδικού παιδικού 
δωματίου που ήρθε για να καταπλήξει μικρούς και μεγάλους.                   
   Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται από μασίφ ξύλο φουρνιστής οξιάς και mdf, βαμμένα με χρώματα 100% κατάλληλα για
βρέφη. Οι συνεχείς έλεγχοι και η τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας από πιστοποιημένους φορείς  καθιστούν το όνομα
της Bebe Stars εγγύηση για το βρεφικό έπιπλο.

For a dreamy and peaceful sleep ...
The infant beds of Bebe Stars offer safety and comfort in the first months of life your baby up to the first years of his 
childhood. The modern design combined with excellent quality and expertise in baby furniture, are conditions for
creating a unique childhood room came to amaze young and old.

All furniture made of solid wood kiln dried beech and mdf, painted with colors suitable for 100% babies. 
Continuous controls and compliance with safety standards established bodies make the name of Bebe Stars 
warranty for baby furniture.
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Set Dolce

Κρεβάτι μετατρεπόμενο σε παιδικό με ορθοπεδική βάση
Συρταριέρα με μηχανισμούς ασφαλείας
Στρώμα 140 x 70 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby crib transformed to child’s bed with orthopedic base 
Chest of drawers with safety mechanic
Mattress 140 x 70 (not included)

149
80

90

90

93

51

410- 02

422- 02

89



Set Harmony

145
77

90

90

94

51

411- 09

411- 09

423- 09

Κρεβάτι μετατρεπόμενο σε παιδικό με ορθοπεδική ρυθμιζόμενη βάση 
2 θέσεων

Στρώμα 140 x 70 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby crib transformed to child’s bed with orthopedic adjustable 
base 2 positions

Mattress 140 x 70 (not included)

Συρταριέρα με μηχανισμούς ασφαλείας

Chest of drawers with safety mechanic
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Set Harmony

145
77

90

90

94

51

411- 10

423- 10

Κρεβάτι μετατρεπόμενο σε παιδικό με ορθοπεδική ρυθμιζόμενη βάση 
2 θέσεων

Στρώμα 140 x 70 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby crib transformed to child’s bed with orthopedic adjustable 
base 2 positions

Mattress 140 x 70 (not included)

Συρταριέρα με μηχανισμούς ασφαλείας

Chest of drawers with safety mechanic
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Leaf

147
82

89

Κρεβάτι μετατρεπόμενο σε παιδικό με ορθοπεδική ρυθμιζόμενη βάση 
2 θέσεων
Στρώμα 140 x 70 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby crib transformed to child’s bed with orthopedic adjustable 
base 2 positions
Mattress 140 x 70 (not included)

408- 05

408- 06
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Lines

147
82

89

Κρεβάτι μετατρεπόμενο σε παιδικό με ορθοπεδική βάση 2 θέσεων
Στρώμα 140 x 70 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby crib transformed to child’s bed with orthopedic base 2 positions
Mattress 140 x 70 (not included)

409- 05

409- 06
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Pretty

Amare

134

135

70

67

96

104

Κρεβάτι με ορθοπεδική βάση και συρτάρι
Ρυθμιζόμενο κάγκελο 
Ρόδες για εύκολη μεταφορά
Στρώμα 130 x 60 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby cot with orthopedic base and drawer
Adjustable safety bars 
Wheels for easy transfer
Mattress 130 x 60 (not included)

405 - 01 καρυδί/brown

401 - 01 καρυδί/brown

401 - 03 αντικάτο/antikato

405 - 02 λευκό/white

401 - 02 λευκό/white

401 - 04 φυσικό/natural

Χρώματα / Colors

Χρώματα / Colors

Κρεβάτι με ορθοπεδική βάση 
2 θέσεων και συρτάρι

Ρόδες για εύκολη μεταφορά
Στρώμα 130 x 60 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby cot with orthopedic base 
2 positions and drawer

Wheels for easy transfer
Mattress 130 x 60 (not included)

Ρυθμιζόμενο κάγκελο 

Adjustable safety bars 
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Bella

Luna

135

136

67

66

106

96

Κρεβάτι με ορθοπεδική βάση 
2 θέσεων και συρτάρι

Ρόδες για εύκολη μεταφορά
Στρώμα 130 x 60 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby cot with orthopedic base 
2 positions and drawer

Wheels for easy transfer
Mattress 130 x 60 (not included)

Ρυθμιζόμενο κάγκελο 

Adjustable safety bars

402 - 01 καρυδί/brown

403 - 01 καρυδί/brown

403 - 03 αντικάτο/antikato

402 - 02 λευκό/white

402 - 02 αντικάτο/antikato

403 - 02 λευκό/white

Χρώματα / Colors

Χρώματα / Colors

Κρεβάτι με ορθοπεδική βάση 3 θέσεων

Ρόδες για εύκολη μεταφορά
Στρώμα 130 x 60 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby cot with orthopedic base 3 positions 

Wheels for easy transfer
Mattress 130 x 60 (not included)

Ρυθμιζόμενο κάγκελο

Adjustable safety bars

95



Picolo

Licno

125
68

93

406 - 01 καρυδί/brown

404 - 01 καρυδί/brown

404 - 03 αντικάτο/antikato

406 - 03 αντικάτο/antikato

406 - 02 λευκό/white

404 - 02 λευκό/white

404 - 04 φυσικό/natural

Χρώματα / Colors

Χρώματα / Colors

Κρεβάτι με ορθοπεδική βάση 2 θέσεων
Στρώμα 120 x 60 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Baby cot with orthopedic base 2 positions 
Mattress 120 x 60 (not included)

Στρώμα 88 x 42 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Mattress 88 x 42 (not included)

94
59

88

96



Mini
Μετατρεπόμενο λίκνο με βάση 2 θέσεων
Στρώμα 88 x 42 (δεν συμπεριλαμβάνεται)

Converted crib with base 2 positions 
Mattress 88 x 42 (not included)

Χρώματα / Colors

430 - 10 

430 - 09 λευκό
white

γκρι
grey

430-09

430-10

2 σε 1 μετατρέπεται σε γραφείο

2 in 1 converted to table

96
46

81-91

97



Συρταριέρα-αλλαξιέρα μεγάλη / Big changing unit

Συρταριέρα-αλλαξιέρα μικρή / Small changing unit

420 - 01 καρυδί/brown

420 - 03 αντικάτο/antikato

420 - 02 λευκό/white

420 - 04 φυσικό/natural

Χρώματα / Colors

Χρώματα / Colors

94

80

101

97

46

46

421 - 01 καρυδί/brown

421 - 03 αντικάτο/antikato

421 - 02 λευκό/white

421 - 04 φυσικό/natural

98





www.bebestars.gr
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