
Amerykańska firma Sassy oferuje 
zabawki i akcesoria dla niemowląt 
typu: gryzaki, śliniaki, zabawki do 

kąpieli, kosze na zabawki. 

Bogata kolorystyka, a także efekty 
dźwiękowe wpływają pozytywnie na 

rozwój dziecka.



Lekkie gryzaki przyniosą ulgę obolałym dziąsłom w 
czasie ząbkowania. Ich rozmiar jest dopasowany do 
malutkich rączek Twojego dziecka, zaś różnorodna 
faktura pozwoli na rozwój jego zmysłów. 

Gryzaki wypełnione wodą 
Motylki Gryzaki moje pierwsze zwierzątka

Gryzaczek rybka



Grzechotki i zabawki muzyczne nie tylko pozwolą 
Twojemu dziecku na wspaniałą zabawę, ale dzięki 
dźwiękom różnorodnej strukturze i bogatej kolorystyce 
umożliwiają mu także rozwój zmysłów, motoryki małej i 
pozwolą na zrozumienie zasady przyczyna-skutek.

Ksylofon

Grzechotka pierścień
Grzechotka - piłka nożna

Grzechotki niezgubki



Wystarczy przymocować kołowrotki do 
płaskich powierzchni, np. krzesełka i 
pokazać dziecku, jak wprawić je w ruch. 
Kołowrotki dzięki bogatej kolorystyce 
przyciągną uwagę każdego malucha, 
pomogą w rozwoju zdolności motorycznych, 
zmysłów, a także umożliwiają zrozumienie 
zasady przyczyna-skutek.

Stacja inspiracji

Kołowrotek magiczny



Nalewając, wylewając, odsączając wodę, każde 
dziecko ćwiczy swoje umiejętności motoryczne. 
Zabawki Sassy dostarczają właściwych bodźców 
i wspomagają rozwój dzieci pozwalając im doskonalić 
zmysły i inne umiejętności.

Kąpielowi przyjaciele

Kuter do kąpieli z rybkami

Przyjaciele wodni 
z siatką do wyławiania



Każdy posiłek będzie weselszy, 
ubrania będą czyste a na twarzy 
Twojego dziecka zagości uśmiech 
dzięki kolorowym śliniaczkom 
Sassy.

śliniaczek biedronki i motylki 0m+

Śliniaczek - Żyrafa

Śliniak z kieszonką



Kolorowy kosz na zabawki w prosty sposób 
pozwala uporządkować zabawki oraz inne 
przedmioty dziecka. Kosz jest wykonany z trwałego 
i łatwego do utrzymania w czystości materiału

Kosz na zabawki 
w kwiatki (okrągły)

Kosz na zabawki 
morski świat (okrągły)



Skoczek do zamocowania na futrynie drzwi. 
Skoczek rozwija umiejętności motoryczne 
dziecka. Poprawia rozwój mięśni nóg, 
przygotowując dziecko do chodzenia, biegania i 
zabawy. Specjalny system mocowania, z 
funkcją „lock”, zapewnia bezpieczną zabawę 
Twojemu dziecku.

Skoczek Baw się i rozwijaj



Brzęczące kluczyki 
do gryzienia

Surfujący Boogie 
Kumple Hipcio

Klocki Robaczki 
"A ku-ku”

Telefon z klapką

Edukacyjna trąbkaSztućce dla malucha – Łyżeczka i Widelczyk



NOWOŚCI  2013

Gryzaczek - motylek Śliniak z kieszonką - zoo
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Piramidka rock & roll

Zabawna piłka

Mój telefon
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Gąsieniczka ze światełkiem Zawieszka wibrujący robaczek
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 Łódki

Zestaw małego ratownika



Morskie stworki

Kąpielowy przyjaciel

Żabka do kąpieliNOWOŚCI  2013
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Zabudowy i ekspozytory
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