


Podróżowanie powinno być zawsze ekscytującym i 
edukacyjnym doświadczeniem dla dziecka. Tworzyć 
wspomnienia dobrej zabawy, a nie łez i napadów złości, z 
którymi często zmagają się rodzice dzieci w podróży.

Naszą misją jest bycie uznanym producentem tworzącym 
przydatne, najwyższej jakości produkty podróżnicze, które 
ułatwią podróż dziecku i rodzicom.

Rob Law MBE, Założyciel



Tworzymy 

zabawne, 

innowacyjne 

produkty dla 

rodzin w podróży!



Wierzymy, że 

podróżowanie to 

nowe doświadczenie, 

tworzenie wspomnień 

i sprawianie, że 

każda podróż jest tak 

samo ekscytująca jak 

miejsce docelowe!



Doskonale rozumiemy, że dzieci 
zaprzyjaźniają się z produktami, 
które kupują rodzice, więc 
wszystko co tworzymy ma 
funkcjonalność cenioną przez 
rodziców oraz osobowość cenioną 
przez dzieci.



Trunki to wiodąca marka podróżnicza dla dzieci



Ponad 150 nagród i wyróżnień
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Materiały marketingowe

Stojaki



Reklamy



Nasza misja
Szczęśliwe podróże



Asortyment



Pakowanie
Rozwiązania w podróży



Trunki – oryginalna jeżdżąca walizeczka



1. Bezpieczne zamknięcie

2. Wygodne siedzisko

3. Uchwyty, rogi do trzymania

4. Pasek do ciągnięcia z kluczem

5. Uchwyt do przenoszenia

6. Miękkie, gumowe wykończenia

7.Wewnętrzna kieszeń

8. Pasy bezpieczeństwa





Trunki

Idealne na…

• Wakacje

• Zabawy w domu

• Wyjazdy weekendowe

5000+



BoostApak - Podstawka podwyższająca/plecak 2w1



BoostApak

• Opatentowane prowadnice pasów

• Łatwa do czyszczenia/zdejmowana
pokrywa

• Wewnętrzna powłoka z twardego 
plastiku

• Regulator pasów bezpieczeństwa

• Duża pojemność (8 litrów)

• Odblaskowe wykończenia

Pioneering children’s travel gear

Przenośny i wygodny plecak i 
podstawka podwyższająca w jednym. 
Dzieci będą miały wygodną i pojemną 
torbę, a jednocześnie podróżować 
bezpiecznie dzięki podstawce.
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Dostępne w dwóch kolorach



Odkrywanie
Codzienne przygody na świeżym powietrzu



Plecak ToddlePak





ToddlePak – Szelki bezpieczeństwa



Sen
Towarzysz komfortowej jazdy



Zagłówki do fotelika samochodowego



Nakładki na pas samochodowy



Jedzenie
w podróży



Torby śniadaniowe 2w1

• Wielofunkcyjny pasek

• Łatwe w utrzymaniu czystości

• Dodatkowa kieszeń/siatka

• Możliwość podpisania torby

• Rekomendowany wiek 3+ 

• Wymiary 28cm x 20cm x 7cm

• Pojemność: 3.5L



Pojemniki śniadaniowe BPA

FREE



Stwórz swój własny zestaw



Zapraszamy do kontaktu

Dział handlowy:

handel@marko-baby.pl

32 453 0171 wew. 31

www.marko-baby.pl

mailto:handel@marko-baby.pl
http://www.marko-baby.pl/

