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מחזיק מוצץ כוכב
מק"ט: 6167

צבעים:  
מחיר לצרכן: 44 ש"ח

balls מחזיק מוצץ
מק"ט: 6269

צבעים:     
מחיר לצרכן: 52 ש"ח
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נשמח לעמוד לשרותכם:
 | babydreams987@gmail.com | 03-6166623

babydreams.co.il
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NB תיקים לעגלהכובעי
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שמיכת סריג עם פרווה דגם מסגרת
צבעים:    

מחזיק מוצץ קטיפתי תלת מימד
מק"ט: 7254
צבעים:       
מחיר לצרכן: 44 ש"ח

מחזיק מוצץ סרוג
צבעים:    

Baby Dreams45מחזיקי מוצץ

חליפה סריג 3 חלקים דגם מלאנז' 
צבעים:     
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כובע דגם גמדי
צבעים:      



מחזיק מוצץ 'מתנה'
מק"ט: 6069

צבעים: 
מחיר לצרכן: 40 ש"ח

מחזיק מוצץ סרוג
מק"ט: 6169

צבעים:    
מחיר לצרכן: 40 ש"ח

שמיכי דגם פונפונים
מק"ט: 6061

צבעים:       
מחיר לצרכן: 42 ש"ח

מחזיק מוצץ דובי
מק"ט: 6157

צבעים:      
מחיר לצרכן: 58 ש"ח

מחזיק  קאפקיק
מק"ט: 6057
צבעים:  

מחיר לצרכן: 58 ש"ח

צמיד
סט למחזיק דובי

מק"ט: 6158
מחיר לצרכן: 40 ש"ח
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מחזיק מוצץ פונפון פרח
מק"ט: 6667
צבעים:     
מחיר לצרכן: 36 ש"ח

מחזיק מוצץ פונפון כותנה
מק"ט: 6066
צבעים:         
מחיר לצרכן: 40 ש"ח

מחזיק מוצץ פונפון קטיפה
מק"ט: 6067

צבעים:         
מחיר לצרכן: 40 ש"ח

מחזיק מוצץ כפתור אלגנט
מק"ט: 6091

צבעים:     
מחיר לצרכן: 36 ש"ח

MAM מתאם למוצץ
מק"ט: 8547
מחיר לצרכן: 8 ש"ח

מחזיק מוצץ שחור לבן
מק"ט: 6068

צבעים:    
מחיר לצרכן: 30 ש"ח
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מחזיק מוצץ עגלה
מק"ט: 6056

צבעים:   
מחיר לצרכן: 36 ש"ח 29 ש"ח

מחזיק מוצץ דובי לבבות
מק"ט: 6063

צבעים:     
מחיר לצרכן: 36 ש"ח 29 ש"ח

שמיכי דגם פונפונים
מק"ט: 6061

צבעים:    
מחיר לצרכן: 42 ש"ח

תופסן למוצץ - שמיכי 
מק"ט: 6055

צבעים:   
מחיר לצרכן: 40 ש"ח
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שמיכת חורף דגם פרנזים 
מק"ט: 4523

צבעים:        
מחיר לצרכן: 192 ש"ח

שמיכת סריג עם 
פרווה דגם מסגרת
מק"ט: 4523

צבעים:    
מחיר לצרכן: 192 ש"ח

שמיכת כותנה נקודות
מק"ט: 6567
צבעים:  

מחיר לצרכן: 59 ש"ח

שמיכת פרווה עם פונפון בפינה
מק"ט: 6588
צבעים:  

מחיר לצרכן: 39 ש"ח
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שמיכות שמיכות



שמיכת סריג דגם סאטן 
מק"ט: 5845

צבעים:        
מחיר לצרכן: 150 ש"ח

שמיכת סריג פרנזים 
מק"ט: 001

צבעים:        
מחיר לצרכן: 159 ש"ח
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שמיכות
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צבעים:        

כרית סרוגה בעיצוב פרנזים
צבעים:        

שמיכי דגם פונפונים
צבעים:       

מחזיק מוצץ סרוג
צבעים:   

זוג נעלים סרוגות
צבעים:     



אוברול קטיפה+תלת מימד
מק"ט: 7253

צבעים:     
מחיר לצרכן: 100 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M 6-9M :מידות

 שמיכה קטיפה עם 
פרווה +תלת מימד

מק"ט: 7254
צבעים:      

מחיר לצרכן: 100 ש"ח

מחזיק מוצץ קטיפתי תלת 
מימד
מק"ט: 7254
צבעים:         
מחיר לצרכן: 44 ש"ח

שמיכת טריקו 'ריב' דגם כוכב
מק"ט: 5845

צבעים:       
מחיר לצרכן: 89 ש"ח

אוברול טריקו 'ריב' דגם כוכב
מק"ט: 5945

צבעים:       
מחיר לצרכן: 89 ש"ח

NB 0-3 :מידה

כובע טריקו 'ריב' דגם כוכב
מק"ט: 5944

צבעים:       
מחיר לצרכן: 54 ש"ח

מחזיק מוצץ כוכב
מק"ט: 6169

צבעים:  
מחיר לצרכן: 44 ש"ח
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שמיכות ביגוד



כובע דגם גמדי
מק"ט: 5432

צבעים:      
מחיר לצרכן: 72 ש"ח

S / M / L / XL :מידה

כובע סריג דגם פראנזים 
מק"ט: 5433

צבעים:         
מחיר לצרכן: 70 ש"ח

S / M / L / XL :מידה

כובע סריג דגם צמה
מק"ט: 9463

צבעים:        
מחיר לצרכן: 54 ש"ח

NB 0-3 :מידה

כובע סריג דגם רשת
מק"ט: 9464

צבעים:        
מחיר לצרכן: 54 ש"ח

NB 0-3 :מידה
כובע דגם שני פונפונים

מק"ט: 9563
צבעים:    

מחיר לצרכן: 54 ש"ח
XS / S / M / XL / L :מידות
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NB כובעי NB כובעי



כובע סריג חורפי דגם צמות
מק"ט: 4678

צבעים:        

מחיר לצרכן: 60 ש"ח 30 ש"ח
XS / S / M / XL / L :מידות

כובע קטיפה 
מק"ט: 8565

צבעים:              
XS / S / M / XL / L :מידות

מחיר לצרכן: 54 ש"ח 19 ש"ח
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כובע סריג חורפי דגם קוביות
מק"ט: 9086

צבעים:        

מחיר לצרכן: 66 ש"ח 30 ש"ח
S / M / XL / L :מידות

Baby Dreams21חליפות סריג

אוברול דגם מגבת
מק"ט: 6572

צבעים:    
מחיר לצרכן: 92 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M 6-9M :מידות

כובע דגם גמדי
צבעים:      

שמיכת סריג עם 
פרווה דגם מסגרת

צבעים:    

Baby DreamsBaby Dreams 2021

ביגוד NB כובעי



חליפת ברית דגם אלגנט
מק"ט: 6250

צבעים:   
מחיר לצרכן: 224 ש"ח

N.B 0-3M :מידות

אוברול סרוג דגם כפתורי זהב
מק"ט: 6251

צבעים מלאנזי'ם:     
מחיר לצרכן: 132 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M :מידות

 אוברול קטיפה 
דמוי חולצה

מק"ט: 6252
מחיר לצרכן: 90 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M 6-9M :מידות
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ביגוד ביגוד



חליפה סריג 3 חלקים דגם מעגל:
מק"ט: 6573

צבעים:      
מחיר לצרכן: 199 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M :מידות

חליפה סריג 3 חלקים דגם מלאנז'
מק"ט: 6575

צבעים:     
מחיר לצרכן: 199 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M :מידות

V חליפת סריג דגם
מק"ט: 6065

צבעים:       
מחיר לצרכן: 199 ש"ח

N.B :מידות

חליפת סריג 'ריב'
מק"ט: 6569

צבעים:       
מחיר לצרכן: 199 ש"ח

N.B 0-3M :מידות
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ביגוד ביגוד



אזל

חליפת סריג דגם צווארון
מק"ט: 6162
צבעים:  

מחיר לצרכן: 199 ש"ח
0-3M :מידות

חליפת סריג דגם רגל
מק"ט: 6168
צבעים:  

מחיר לצרכן: 199 ש"ח
N.B :מידות

מעילון סריג
מק"ט: 8569

צבעים:        
מחיר לצרכן: 120 ש"ח
מידות: 0-3, 3-6, 6-12

בגד גוף שרוול ארוך צבעוני
מק"ט: 6571

צבעים:     
מחיר לצרכן: 15 ש"ח

N.B 0-3M 3-6M 6-12M :מידות
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ביגוד חליפות לברית



שלישיה גופיות קאפקייק
מק"ט: 6254

אפשרויות גופיה: שרוול ארוך עם מעטפת, ללא שרוול.
צבעי האריזה:     

צבעי הגופיות:   
מחיר: 90 ש"ח

גופית 'קאפקייק'
מק"ט: 6255
אפשרויות גופיה: שרוול ארוך עם מעטפת, ללא שרוול.
צבעי האריזה:     

צבעי הגופיות:   
מחיר: 36 ש"ח

מכנסון כותנתי 100% כותנה
מק"ט: 6532

צבע: 
מידות: 0-0 0-3 

מחיר: 55 ש"ח

בגד גוף ארוך עם מעטפת
מק"ט: 6533

צבע הדיגום:     
מידות: 0-0 0-3 

מחיר: 70 ש"ח
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ביגוד ביגוד



מצעים לעריסה דגם לבבות
מק"ט: 5252
צבעים:  

מחיר לצרכן: 160 ש"ח

מצעים לעריסה אלגנט
מק"ט: 1994

צבעים:   
מחיר לצרכן: 199 ש"ח

מגן ראש דגם זיגזג
מק"ט: 1996

צבעים:   
מחיר לצרכן: 40 ש"ח

סט מצעים דגם רוכסן
מק"ט: 1995

צבעים:   
מחיר לצרכן: 179 ש"ח

סט מצעים דגם נקודות
מק"ט: 1991

צבעים: 
מחיר לצרכן: 139 ש"ח
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מצעים לעריסה מצעים לעריסה



גרבי ניו בורן 'במבוק'
מק"ט: 6265
צבעים:     
מחיר לצרכן: 36 ש"ח זוג נעלים סרוגות

מק"ט: 6266
צבעים:      

מחיר לצרכן: 48 ש"ח

זוג גרביים בייסיק
מק"ט: 5555

צבעים:    
מחיר לצרכן: 7 ש"ח

גרבי ניו בורן דגם 'מלמלה'
מק"ט: 6267

צבעים:    
מחיר לצרכן: 20 ש"ח

גרב דגם סרוג
מק"ט: 8571

צבעים:    
מחיר לצרכן: 16.9 ש"ח

גרב קיץ דגם פרח
מק"ט: 8572
צבעים:   

מחיר לצרכן: 16.9 ש"ח
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אבזור משלים אבזור משלים



ספרון בד יהודי
צד אחורי לבחירה לפי מגזר

מחיר לצרכן: 89 ש"ח

ספרון יהודי
מחיר לצרכן: 29 ש"ח

59825986
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כובע סריג דגם פראנזים 
צבעים:        

מגבת לרחצת תינוק
כולל כובע ושרוך לקשירת 

חיבור לאמא
מקופל בצורת דובי 

מחיר: 99
צבעים: מגבת בז' ומגבת לבנה 

ובכל אחד מהם תוספת צבע 
של:     

מחיר לצרכן: 99 ש"ח
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אבזור משלים אבזור משלים

S
W

E
E

T
S

W
E

E
T



דובי מובייל
מק"ט: 8570

צבעים:    
מחיר לצרכן: 46 ש"ח

כרית סרוגה בעיצוב פרנזים
מצטרף לסט סריג קייצי

מק"ט: 002
צבעים:       

מחיר לצרכן: 99 ש"ח

סיכת ביטחון
מק"ט: 8569

צבעים:   
מחיר לצרכן: 30 ש"ח

מתלה לעגלה דגם סקוטש
מק"ט: 3966

מחיר לצרכן: 18 ש"ח

זוג מתלים איכותיים לעגלה
מק"ט: 3965

מחיר לצרכן: 39 ש"ח
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אבזור משלים אבזור משלים



W gold תיק לעגלה
מק"ט: 4820

מחיר לצרכן: 290 ש"ח

Double zipp תיק לעגלה
מק"ט: 4825

מחיר לצרכן: 329 ש"ח
גודל: 31 ס"מ רוחב, 27 ס"מ גובה, 14 ס"מ עומק 

תיק לעגלה מלאנג'
מק"ט: 4728

מחיר לצרכן: 290 ש"ח

01 02

03

GOLD תיקיט
מק"ט: 4521

מחיר לצרכן: 190 ש"ח
תיקיט מלאנג'
מק"ט: 4828
מחיר לצרכן: 190 ש"ח

01

0605
04

0203 אזל
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תיקים תיקים
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מזרן דגם מלניום
מק"ט: 5105

מחיר לצרכן: 190 ש"ח
010203

040506

מזרן דגם מלאנג'
מק"ט: 5001

מחיר לצרכן: 155 ש"ח

מזרן דגם קלאסי
מק"ט: 5004

מחיר לצרכן: 94 ש"ח

A6A7
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מזרנים לעגלה מזרנים לעגלה



כיסוי לידית ארוכה
מק"ט: 7845
צבעים: שקוף, בד שחור, סקאי שחור, סקאי חום
מחיר לצרכן: 54 ש"ח
גודל: 60 ס"מ

כיסוי לידית עגלת תאומים
מק"ט: 7849

צבעים: שקוף, בד שחור, סקאי שחור, סקאי חום
מחיר לצרכן: 54 ש"ח

גודל: 74 ס"מ

כיסוי ידית משודרג
מק"ט: 7850

צבעים: 
מחיר לצרכן: 54 ש"ח
אפשרויות: עם לולאה | בלי לולאה

כיסוי לטיולון
מק"ט: 7851
צבעים:  

מחיר לצרכן: 28 ש"ח

זוג כיסויים לידיות העגלה
מק"ט: 7846

צבעים: שקוף, בד שחור, סקאי שחור, סקאי חום
מחיר לצרכן: 54 ש"ח

קיים בחמישה גדלים: 
| דגם 7846A | מתאים במדויק לעגלת BUGOBO . אורך: 19 ס"מ

| דגם 7846B | מתאים לעגלות שונות. אורך: 28 ס"מ
| דגם 7846C | מתאים לעגלת BOBO אורך: 25 ס"מ

| דגם 7846D | אורך: 33 ס"מ
| דגם 7846E | אורך: 39 ס"מ
| דגם 7846F | אורך: 35 ס"מ

כיסוי לפגוש
מק"ט: 7847
צבעים: שקוף, בד שחור, סקאי שחור, סקאי חום
מחיר לצרכן: 54 ש"ח
קיים בשני גדלים: 
|דגם A7847 | אורך: 40 ס«מ
|דגם B7847 | אורך: 50 ס«מ
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מגיני ידיות מגיני ידיות



Baby dreams מייצרת עבור התינוק מגוון של מוצרים מתוקים שמגשימים כל חלום 
תינוקי.

Baby dreams חרטה על דגלה את סמל הבטיחות ומקפידה לייצר אך ורק מוצרים 
העומדים בכל דרישות הבטיחות למען התנוקות הרכים. כל המוצרים עוברים בדיקות 

וניסיונות על מנת להבטיח את בטיחותם לשימוש ע"י תנוקות וילדים. האיכות- לאורך 
כל היצור מקפידים ב Baby dreams להשתמש בחומרי גלם האיכותים ביותר. בדים 
כביסים ונוחים, צבעים עמידים ולא רעילים. המבחר- ב Baby dreams שוקדים כל 

הזמן לחדש, להוסיף ולייצר עוד ועוד מוצרי איכות. 
כי מה לא עושים עבור התינוקות שלנו?!

להשיג את מוצרינו בחנויות למוצרי תינוקות ברחבי הארץ.

Baby dreams- לתינוקות חלומיים.

נשמח לעמוד לשרותכם:
babydreams987@gmail.com | babydreams.co.il | 03-6166623
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