
 
 

 Ekspert w dziedzinie zabawek 
rozwojowych 



 
 

  
Tiny Love jest izraelską marką, która powstała w 1991 roku. Oferta obejmuje 
miękkie zabawki rozwojowe dla niemowląt i dzieci, które są dostępne w 50 
krajach na całym świecie. Firma postawiła na długoterminową obserwację dzieci, 
badania oraz profesjonalną wiedzę psychologiczną i fizjologiczną, przez co jej 
zabawki dbają o prawidłowy rozwój każdego dziecka. Zabawki spełniają 
najnowsze trendy i potrzeby rynkowe. 
 
Wspieranie rodziców i niemowląt  
Założyciele Tiny Love wierzą, że kiedy rodzi się dziecko, razem z nim rodzi się 
również rodzic. Tak jak dzieci rosną i rozwijają się, tak też rodzice zmieniają 
się, nabierają doświadczenia. Wysokiej jakości produkty marki Tiny Love mają 
na celu pomóc rodzicom spełniać jak najlepiej rolę bycia rodzicem. Firmą 
kierują posiadający praktyczne doświadczenie rodzice, które pozwala im w 
pełni zrozumieć potrzeby rodziców i ich dzieci. Wierzą, że ten fakt pomaga 
stać się zaufanym partnerem dla rodziców na całym świecie. 
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 Hity sprzedażowe 
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Tiny Smarts – wibrujące zawieszki 
  

 Zabawka daje się łatwo przymocować do wózka, Gimnastyki 
dla bobasa (maty edukacyjnej) czy też fotelika samochodowego. 

 

TL1105700458R 
 

TL1105700458R 
 



Karuzela magiczna z projektorem 3w1 

Karuzela Magiczna z projektorem wyświetla obrazki na górnej części karuzeli, a kiedy 

dziecko jest starsze można zdemontować karuzelę i pozostawić pozytywkę z projektorem 

obrazków. Dla starszych dzieci karuzela będzie pełniła funkcję gwieździstej lampki nocnej. 

W ten sposób magiczna karuzela rośnie razem z dzieckiem dostosowując się do kolejnych 

etapów jego rozwoju. Wysokiej jakości projektor, piękny wygląd i słodkie zwierzątka, które 

zachwycają w ciągu dnia i uspokajają maleństwo w nocy. 

TL1303006830R 



Gimnastyka dla bobasa z pałąkami – 
Move&Play 

Mata edukacyjna Move&Play to 
rewolucyjne i innowacyjne rozwiązanie w 
dziedzinie mat edukacyjnych dla dzieci. 
• wyjątkowy, przesuwany łącznik pałąków 
sprawia, że można dostosować ich ułożenie 
do potrzeb rozwojowych dziecka. 
Maluszek będzie mógł leżeć na brzuszku, 
mieć zabawki blisko rączek, a nawet bawić 
się na macie. 
• duża mata daje możliwość połączenia 
brzegów (kojec) oraz zdemontowania 
pałąków 
(mata, kocyk) 
• liczne urocze zabawki, aktywujące rozwój 
dziecka, bezpieczne lusterko oraz 
elementy świecące i grające 

TL1201806830R 



Karuzela podróżna – przyjaciele na łące 

• uniwersalne zapięcie pasuje do   
większości łóżeczek podróżnych, 
kojców, fotelików samochodowych, 
wózków i kołysek 
• karuzela odtwarza nieprzerwanie 
5 melodii do 30 minut - 
muzyka  zajmuje i relaksuje twoją 
pociechę, jednocześnie wzmacnia 
rozwój sensoryczny 
• kolorowe zabawki umilą czas 
podróży dziecka 

TL1303106830R 



Karuzela podróżna – Mała księżniczka 

• karuzela odtwarza nieprzerwanie 
5 melodii do 40 minut - 
muzyka  zajmuje i relaksuje 
dziecko, jednocześnie wzmacnia 
rozwój sensoryczny 
• karuzela posiada kolorowe, 
pluszowe zwisające maskotki- 
kwiatuszek, pszczółka, motylek, 
które obracają się spokojnym 
rytmem o 360 stopni 
• uniwersalne zapięcie pasuje do 
większości łóżeczek podróżnych, 
kojców, fotelików samochodowych, 
wózków i kołysek 

TL1302506830R 



Łuk z zabawkami – Słoneczny spacer 
Łuk z zabawkami to jedyny w swoim 
rodzaju produkt, który dołączony 
do fotelika, leżaczka czy wózka 
urozmaica czas maluchowi. 
 
• ruchomy pałąk umożliwiający 
dostosowanie kąta nachylenia, 
łatwo może być nachylony ku 
dziecku  
• motyl grzechotka,  
• przezroczyste, graniaste 
słoneczko wiatraczek uruchamiany 
przez dziecko z uchwytem- 
gryzaczkiem  
• muzyczne lusterko kwiat, 
uruchamiane przez dziecko 
• uniwersalny uchwyt mocujący 

TL1401505830R 



Wielofunkcyjny leżaczek-bujaczek-
łóżeczko 3w1 

 
Wyjątkowe i innowacyjne rozwiązanie 
od Tiny Love wielofunkcyjny leżaczek, 
bujaczek, łóżeczko 3w1 
• Leżaczek-bujaczek 
jako miejsce do siedzenia w 
bezpiecznej dla malucha półleżącej 
pozycji 
• Łóżeczko 
łatwo można zmienić pozycję na leżącą 
z podniesionymi boczkami, które 
stwarzają wygodne i bezpieczne 
łóżeczko 
• Krzesełko 
stabilne krzesełko do karmienia dziecka 

TL1801006830R 
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Tiny Smarts - zawieszki 

   Urocza zawieszka, idealna do 
zabawy w podróży lub na świeżym 
powietrzu. Bardzo lekka, zapinana 
na klips. Kolorowa i łatwa do 
trzymania w malutkich rączkach. 
Brzuszek pieska jest grzechotką, a 
uszka szeleszczą. 
Pozwól dziecku odkryć zalety i 
odgłos jaki wydaje zawieszka. 

koala 

piesek 
TL1112200458R 
 

TL1112100458R 
 



Muzyczna układanka – piramidka Słoń 
Muzyczna układanka zawiera w 

sobie dwie zabawki. Łączy 

klasyczną miękką piramidkę 

oraz grę w piłeczki. 

 
• 4 kolorowe piłeczki z     
grzechotkami w środku 
• 4 łatwe do uchwycenia 
kółeczka 
• zdejmowana głowa słonia w 
kształcie komina z "grzywką" i 
szeleszczącymi uszami 
• podstawa - piłeczki uderzając 
o dno uaktywniają światełka 
oraz 4 melodie i wesołe dźwięki 

 

TL1502106830R 



Mata interaktywna 3w1 Safari 

• delikatne lecz solidne brzegi zapewnią wygodę dziecku oraz uchronią je przed 
wypadnięciem poza obszar maty 
• 3 tryby użytkowania maty, która rośnie z dzieckiem: 
- bezpieczne i ciepłe gniazdko (0+) 
- zabawa dla "brzuszkujących" niemowląt (2m+) 
- zabawna gimnastyka dla bobasa (4m+) 
• kompaktowa mata, idealna w podróży, po złożeniu ma zaledwie 30 cm średnicy 

 

TL1204000030R 
 



Karuzela - a ku ku 

Unikalna karuzela pomaga dziecku 
zrozumieć, że obiekt istnieje nawet gdy nie 
można go zobaczyć (zawieszka - zabawka 
chowa się za liść, lecz nie znika całkowicie). 
Rozwija Jego pamięć i wyobraźnię za 
pomocą wspomnień. 

TL1303506830R 



Zawieszka na łóżeczko 

 Te zabawne zawieszki dodają figlarnego elementu 
do otoczenia dziecka w domu jak i poza nim. 
Są łatwe do zamocowania na większości łóżeczek 
oraz na przedniej części wózka dziecięcego. 
Zróżnicowane funkcje zabawki zachęcają do 
rozwoju umiejętności motorycznych. 

TL1303605830R 
 



Gimnastyka dla bobasa z poduszką – 
czas dla brzuszka 

Zabawna poduszka w kształcie Kraba 
wspiera dziecko podczas zabawy na 
brzuszku i zachęca do podnoszenia się. 
Interesująca tematyka morska zachęca 
do umacniania więzi podczas zabawy. 
Wolnostojące lusterko stymuluje 
dziecko i przyciąga jego uwagę. 
Kolorowy, zabawny wzór spodoba się 
zarówno dzieciom jak i rodzicom. 

TL1203600030R 
 



Karuzela - rośnij z muzyką Safari 

Unikalny system poruszania 
się karuzeli 4D - zabawki 
skierowane są zawsze w 
stronę dziecka - oraz 
obserwacja uroczych 
zawieszek "tańczących" do 
aż 18 różnych melodii 
rozwijają koordynację 
wzrokową oraz zmysły 
dziecka. 
 
Zabawka "rośnie" razem z 
dzieckiem - można ją 
zamienić w przenośną 
pozytywkę. 
 

TL1303706830 



 
 

 Produkty dostępne 
od sierpnia 2015 



Tiny Smarts – wibrujące zawieszki 

ślimaczek szop z gryzakiem 



Gimnastyka dla bobasa z pałąkami – 
podwodny świat 

Karuzela Tiny Friends – 
mali przyjaciele 



Leżaczek-bujaczek-łóżeczko 3w1 - 
turkusowy 

Leżaczek wibrujący – podwodny świat 


