Katalóg výrobkov

Uvádzané ceny sú odporúčané spotrebiteľské ceny vrátane 20% DPH.

Detské fľaše a
sety Simax

Sklenené výrobky českej výroby s novým ergonomickým tvarom a ľahko uzatvárateľným viečkom. Široko hrdlé dojčenské
fľaše s veselým obrázkom, vyrobené z prvotriedneho varného skla SIMAX.
Sklenené fľaše SIMAX sú dodávané s anti-kolikovým
silikónovým ortodontickým cumlíkom, ktorý znižuje riziko
koliky a rešpektuje prirodzený vývoj ďasien, zubov a podnebia.
Dojčenské fľašky Simax sú tým najlepším, čo môžete vášmu dieťatku ponúknuť. Sú
vyrobené v ČR z kvalitného žiaruvzdorného skla, ktoré je odolné teplotám od -40 °C
do +300 °C. Všetky diely tak možno opakovane sterilizovať vo vriacej vode alebo v
sterilizátore. Fľaštička má prehľadnú stupnicu, podľa ktorej môžete ľahko odmerať
tekutinu.

Neobsahuje BPA, ftaláty ani iné
zdraviu škodlivé látky
možné použiť v mikrovlnke
vydrží mnohonásobnú
sterilizáciu
plne recyklovateľná
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neabsorbuje pachy
ľahko sa udržiava, možno
umývať v umývačke riadu
zachováva si priezračnosť

Detský set Simax
Sklenené detské sety so vzorom. Nezávadnosť
a bezpečnosť sú v súlade so zákonnými predpismi
a požiadavkami ČSN EN 14350-1,2. Sklo SIMAX je
šetrné k životnému prostrediu.
Balenie: hrnček (250 ml) a miska (750 ml).
Názov
Detská jedálenská sada - 2 set - oranžová

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

4201

8,30 €

9,96 €

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

4101
4102

8,30 €
8,30 €

9,96 €
9,96 €

Detský set Simax
Sklenené detské sety so vzorom českej výroby
v modernom dizajne. Sklo SIMAX je šetrné k
životnému prostrediu a je z ekologického pohľadu
nezávadné.
Balenie: hrnček (250 ml), miska a tanierik.

Názov
Detská jedálenská sada - 3 set - červená
Detská jedálenská sada - 3 set - žltá

Dojčenská fľaša
2x250ml DUOPACK
Sklenená dojčenská fľaša v modernom dizajne.
Silikónový cumlík so širokým hrdlom ortodontického
tvaru (0-6 mesiacov). ANTI COLIC, neobsahujú BPA,
ftaláty ani iné zdraviu škodlivé látky.
Balenie: 2×250 ml- vizual MIX.

Názov
Dve fľaštičky veľké - 2 set - žltá+modrá

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

4401

11,94 €

14,33 €
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Dojčenská fľaša
2x150ml DUOPACK
Dojčenské fľašky Simax sú tým najlepším, čo môžete vášmu
dieťatku ponúknuť. Sú vyrobené z kvalitného žiaruvzdorného
skla, ktoré je odolné teplotám od -40 °C do +300 °C. Všetky
diely tak možno opakovane sterilizovať vo vriacej vode alebo
v sterilizátore.
Balenie: 150 ml.
Názov
Dve fľaštičky malé - 2 set - žltá+modrá

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

4501

11,10 €

13,32 €

Dojčenská fľaša
150ml
Sklenená dojčenská fľaša s novým ergonomickým tvarom. Vyrobená z prvotriedneho varného skla SIMAX. Sklenené fľaše
SIMAX sú dodávané s anti-kolikovým silikónovým ortodontickým cumlíkom, ktorý znižuje riziko koliky.
Balenie: 150 ml.
Názov

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fľaštička stredná - žltá s kvietkami

82451

7,56 €

9,07 €

Fľaštička stredná - žltá s macíkom

82452

7,56 €

9,07 €

Dojčenská fľaša
250ml
Sklenená dojčenská fľaša v modernom dizajne. Silikónový cumlík
so širokým hrdlom ortodontického tvaru (0-6 mesiacov). ANTI
COLIC, neobsahujú BPA, ftaláty ani iné zdraviu škodlivé látky.
Balenie: 250 ml.

Názov
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Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fľaštička veľká, 250ml, modrá s veľrybou

83151

6,54 €

7,85 €

Fľaštička veľká, 250ml, modré autíčko

83152

6,54 €

7,85 €

Fľaštička veľká, 250ml, modrý pes

83153

6,54 €

7,85 €

Dojčenská fľaša 125ml
Sklenená dojčenská fľaša českej výroby v modernom
dizajne. Silikónový cumlík ortodontického tvaru (0-6
mesiacov). ANTI COLIC, Neobsahujú BPA, ftaláty ani iné
zdraviu škodlivé látky.
Balenie: 125 ml.

Názov

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fľaštička malá - ružová lienka

82351

5,10 €

6,12 €

Fľaštička malá - zelené auto

82352

5,10 €

6,12 €

Fľaštička malá - modrý koník

82353

5,10 €

6,12 €

Fľaštička malá - svetloružové kvietky

82354

5,10 €

6,12 €

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

Fľaštička veľká - ružová lienka

83051

5,40 €

6,48 €

Fľaštička veľká - zelené auto

83052

5,40 €

6,48 €

Fľaštička veľká - modrý koník

83053

5,40 €

6,48 €

Fľaštička veľká - svetloružové kvietky

83054

5,40 €

6,48 €

Priemyselné balenie (fľašky typu 8235,
žlté kvietky, 125 ml)

8001

2,85 €

3,42 €

Priemyselné balenie (fľašky typu 8305,
modré auto, 240ml)

8002

3,25 €

3,90 €

Dojčenská fľaša
240ml
Sklenená dojčenská fľaša českej výroby v modernom
dizajne. Silikónový cumlík ortodontického tvaru (0-6 mesiacov). ANTI COLIC, Neobsahujú BPA, ftaláty ani iné
zdraviu škodlivé látky.
Balenie: 240 ml.
Názov

Možný výber povrchov fliaš
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BabyBrezza
Formula Pro

Formula Pro pracuje s fľašou akéhokoľvek rozmeru, výrobcu alebo typu. Samozrejmosťou je
možnosť zvolenia výsledného množstva pripraveného nápoja. Je to najjednoduchší spôsob
prípravy detského mlieka.

Názov
BabyBrezza
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Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

FRP0045EU

186,67 €

224 €

BabyBrezza
Formula
Formula Pro - prístroj pre prípravu sušeného mlieka používa
patentovanú technológiu pre meranie a dávkovanie
sušeného mlieka.
Nastavenie správnej konzistencie (podľa práškového vzorca)
trvá len niekoľko sekúnd. Stlačením jediného tlačidla tak pripravíte fľašu kojeneckého mlieka bez bubliniek, so správnou
konzistenciou a ideálnou teplotou.

Voda, spolu so sušeným mliekom sú uchovávané priamo v prístroji, takže sú
pripravené vždy, keď Vaše bábätko dostane hlad.

zásobník na 700g sušeného mlieka
v prášku
možnosť použiť sušené mlieko
všetkých výrobcov
odnímateľný zásobník na vodu v
objeme 1,5 l, ktorý udržuje teplotu
vody blízko 37 °C

patentom chránený zmiešavací
lievik, ktorý vždy dokonale zmieša
vodu so sušeným mliekom tak, aby
nevznikli žiadne bubliny
nastaviteľný podstavec na fľašu
akejkoľvek veľkosti

jednoducho ovládateľný ovládací
panel: stačí zvoliť množstvo pripraveného nápoja a stlačiť tlačidlo
ŠTART
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Belly Belt Combo

Babybellyband pomáha, aby tehotenský proces bol
príjemnejší, než je. Predstavte si svet, v ktorom je tehotenstvo bez bolestí a krásne. Nosenie našich výrobkov môže
pomôcť, aby Vaše tehotenstvo bolo hladké a pohodlné.
Belly Belt sú tehotenské extendory (predĺženie), ktoré
ľahko a rýchlo premenia Vaše nohavice či sukňu na tehotenské oblečenie.

Táto originálna sada Belly Belt obsahuje:
4 elastické extendory s rôznymi typmi zapínania
(2x gombíky + 2x kovový háčik) + 3 džerzejové kryty
Belly Belt je v rôznych farbách
jedna veľkosť Belly Belt pre nohavice, džínsy, sukne
a šortky
pohodlné a diskrétne použitie
materiál extendoru Belly Belt: panel – 65% polyester,
35% bavlna
elastický pruh: polyester + latex, bavlna

Názov
Belly Belt Combo
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Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

FABBFR

21,44 €

25,73 €

Bezpečnostný systém
do autosedačky
5 point plus je bezpečnostný systém do autosedačky
pre deti, ktoré si vyzliekajú ruky z bezpečnostných pásov
autosedačiek. Pomáha zabrániť tomu, aby sa dieťa vyvlieklo z bezpečnostných pásov.

“5 point plus” jednoducho chráni medzierky, cez ktoré môže
dieťa uniknúť z postroja. Takže aj keď sa dieťa snaží vyvliecť,
je to stále nemožné!

nasadenie do 20 sekúnd
priedušný, mäkký a príjemný materiál,
môže sa prať v práčke
vhodný pre autosedačky s 3 a 5 bodovými
bezpečnostnými pásmi

Názov

Číslo výr.

Cena bez DPH

Cena s DPH

5 Point Plus 15-30 mes.

5PP1530

27,25 €

32,70 €

5 Point Plus 2,5 a 4 roky

5PP3048

27,25 €

32,70 €
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KONTAKT
Telefón:
Email:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

0918 632 966
info@bhmedical.sk
48 276 863
2120129924
SK2120129924

Veľkoobchod
Mgr. Štefan Koči
Telefón: +421905186139
Email: vo@bhmedical.sk
Kancelária
Email: info@bhmedical.sk
Adresa: Venevská 761, 99001
Obchodné meno: BH Medical s.r.o
Sídlo: Obeckov 29, 99 105 Sklabiná

