


O nas

Dla dziecka i Ciebie...
Luksusowe produkty dla dzieci stworzone z miłością przez nas!
CuddleCo to nagradzana firma dziecięca, która znajduje się w serce Manchesteru w Wielkiej Brytanii.

Jesteśmy firmą rodzinną, która przeszła ekscytującą podróż od małej firmy do międzynarodowego biznesu!
Nasze produkty są dystrybuowane w 39 krajach na świecie i ich liczba wciąż wzrasta!

Jesteśmy dumni z tego że dostarczamy bezpieczne, luksusowe i stylowe produkty dziecięce rodzicom i ich 
dzieciom na całym świecie.
Nasze pięknie stylizowane produkty zabierają całą rodzinę w podróż przez okres ciąży po narodziny i do etapu 
opieki nad maluszkiem.

Zaprojektowane żeby otaczać troską... Zaprojektowane żeby trwać...Zaprojektowane żeby otaczać troską... Zaprojektowane żeby trwać...

Zespół CuddleCo



Oferta Travel by CuddleCo

Wkładka do wózka Śpiworek Śpiworek na nosidełko Śpiworek wodoodporny



Wkładka do wózka Comfi Cush to flagowy 
produkt marki. Zdobyła nagrodę „Baby and 
Pregnancy Awards” w 2015 roku.
Wkładka jest dwustronna, dostępna w wielu 
kolorach i wzorach oraz pasuje do większości 
wózków dostępnych na rynku – idealny sposób 
na wyjątkowe spersonalizowanie wózka 
dziecięcego.
Wkładkę można prać w pralce.

Innowacyjna pianka Memory Foam
Pianka memory foam była używana przez NASA w latach 
70*, jest to wzbogacony poliuteram, który służył jako 70*, jest to wzbogacony poliuteram, który służył jako 
wypełnienie foteli dla pilotów i pasażerów, który miał 
zminimalizować obrażenia podczas ewentualnego wypadku 
samolotu. Dziś ma szerokie zastosowanie m.in. W 
materacach do łóżek, butach a nawet w jeździectwie.
Wkładka memory foam:
• Poprawia komfort dziecka podczas jazdy w wózku
• Nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe ciała, lecz 
dopasowuje się do nich
• Optymalnie opiera ciało dziecka, pomagając uniknąć 
napięcia mięśni szkieletowych

* informacja ze strony: http://www.nasa.gov/ipp/home/myth_foam.html



Śpiworek  i wkładka Comfi Snug

Został stworzony przy użyciu 
nowoczesnej technologii, dzięki 
której zachowuje właściwości 
podobne do kołdry z naturalnego 
pierza, a przy tym jest lekki i można 
go prać w pralce. Delikatnie 
pikowany, zapewni dziecku 
maksimum wygody i ciepła podczas 
chłodniejszych dni.

Śpiworek do nosidełka Comfi Cape

Można go używać zarówno do okrycia 
dziecka w nosidełku, jak również 
do użycia w wózku.
Śpiworek ten może być używany z 
każdym nosidłem dla dziecka, który jest 
skierowany zarówno tyłem, jak i 
przodem do rodzica.
Ochroni dziecko przed nieprzyjemnym 
wiatrem, jak również przed deszczem.
Śpiworek można też zamontować w 

Śpiworek Comfi Extreme

Wodoodporny śpiworek na 
każdy rodzaj pogody.
Chroni przed nieprzyjemnym 
wiatrem, chłodem, deszczem 
czy śniegiem. Wykonany z 
nowoczesnej, wodoodpornej, 
miękkiej tkaniny. Wnętrze 
śpiworka pokryte jest miękkim 
pikowanym materiałem 
zapewniającym dziecku Śpiworek można też zamontować w 

wózku i używać jako zwykły śpiworek.
zapewniającym dziecku 
odpowiednią temperaturę.



Oferta Nursery by CuddleCo

Poduszka Rogal 5w1 Poduszka do karmienia 5w1 Poduszka Pierścień Poduszka Klin 3w1



Metrace CuddleCo



Piękne, ręcznie wykonane w Wielkiej 
Brytanii, wykorzystując nasze bogato 
zdobioną miękką tkaninę bambusową, 

nasze luksusowe materace idealnie pasują 
do delikatnej skóry dziecka. Bambus jest 

naturalnie hipoalergiczny, antybakteryjny naturalnie hipoalergiczny, antybakteryjny 
i oddychający, dzięki czemu materac staje 
się czystszy, świeży i wolny od zarazków.



materac 
sprężynowy

materac 
piankowysprężynowy piankowy

materac 
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sprężynowy





Nasza bogata oferta tekstyliów Comfi
Love jest stworzona 

z troską, super miękka, lekka 
i stylowa. Nasza oferta została i stylowa. Nasza oferta została 
zaprojektowana tak, aby móc 

wygodnie siedzieć w każdym pokoju 
dziecięcym lub w domu, i jest 

dowodem na to, że nie ma potrzeby 
wybierać pomiędzy modą 

a funkcją. Tkaniny posiadają delikatne 
pastelowe odcienie.



Tkany kocyk to niezbędny 
produkt dla noworodka.

Otwarty splot pozwala na 
utrzymanie idealnej utrzymanie idealnej 

temperatury dla dziecka tak 
by mogło spać bezpiecznie 

i spokojnie.
Lekki kocyk bambusowy jest 
łagodny dla delikatnej skóry 

dziecka. Odpowiedni do 
używania w wózkach, 
fotelikach, kojcach czy 

łóżeczkach.



Mamy będą wyglądać i czuć się wspaniale w tej 
niezwykle praktycznej chuście do karmienia.

Duży rozmiar zapewnia dodatkowe okrycie po 
to by mama czuła się swobodnie i komfortowo 

podczas karmienia piersią.

Dzięki stylowym wzorom i kaszmirowemu, 
bambusowemu materiałowi chusta wygląda 

pięknie i elegancko.

Ta chusta z pewnością stanie się podstawowym Ta chusta z pewnością stanie się podstawowym 
elementem garderoby każdej mamy pasując 

jednocześnie do jej ubioru.

- owiń chustę dwukrotnie wokół szyi, by nosić 
ją jak zwykły komin

- łatwa zmiana w chustę do karmienia
- zapewnia wygodę i prywatność karmiącym 

mamom w miejscu publicznym
- mama ma bardzo dobry widok na dziecko i 
może utrzymywać z nim kontakt wzrokowy
- tkanina bambusowa jest niezwykle miękka i 

delikatna
- materiał jest lekki i oddychający



Wyjątkowy zestaw super miękkich 
i delikatnych myjek do mycia ciała 
dziecka, które nie podrażniają jego 

delikatnej skóry.delikatnej skóry.
Tkanina bambusowa jest szybko 

schnąca, hipoalergiczna i 
antybakteryjna.

Myjki mogą służyć nie tylko na 
czas kąpieli ale również podczas 
zmiany pieluszki i przemywania 

buzi po posiłku.



Idealny zestaw pierwszych 
kocyków dla niemowlaka.

Zapakowany w piękne opakowanie 
- idealny na prezent!

W zestawie znajduje się kocyk 
bambusowy idealny do 

codziennego użytku, 2 myjki 
bambusowe do kąpieli o doskonałej bambusowe do kąpieli o doskonałej 

chłonności oraz tkany kocyk, 
którym można okryć dziecko 

podczas snu.

Lekka tkanina bambusowa jest 
niezwykle miękka i delikatna, 

antybakteryjna i hipoalergiczna -
chroni przed pojawieniem się 
i rozmnażaniem bakterii, jest 
przyjazna dla skóry dziecka.





Niezwykle miękki, polarowy
kocyk, który będzie kocyk, który będzie 

towarzyszyć dziecku w każdej 
chwili.

Kocyk może być używany 
w każdej sytuacji: podczas 
spaceru, jako mata podczas 

zabawy w domu czy kołderka 
do łóżeczka.


