O nás

Naše společnost se pohybuje na trhu s dětským zbožím
již více než 10 let, díky znalostem a zkušenostem víme,
co rodiče pro své děti potřebují. Nabízíme Vám výrobky,
které plně uspokojí nejdůležitější potřeby v rozvojovém
období malého dítěte. Náš sortiment obsahuje hlavně
pomůcky na koupání a hygienu.
Kvalita

Naše výrobky byly navrženy a pečlivě vybrány kontrolou
pod EU. Jsou vyráběny v souladu se všemi evropskými
normami, které zaručují kvalitu a bezpečnost. Žádné
naše zboží neobsahuje BPA. Barevná zvířátka každé
kolekce dělají výrobky zajímavějšími a veselejšími.
Snažíme se, aby rodiče dávali dětem pouze bezpečné,
kvalitní a moderní produkty už od prvních okamžiků.

happyfriends

V kategorii happyfriends najdete produkty s motivy
vytvořenými speciálně pro společnost Keeeper. Veselý
fialový hrošík a jeho přátelé rychle získají srdce dětí a jejich rodičů! Každá postava má svůj vlastní příběh a každý z nich má jedinečný charakter – děti budou milovat
tento kreativní svět plný fantazie a dobrodružství!
Happystars

Happystars je svět výrobků, kde se děti setkávají se svými
hrdiny z dětských příběhů známých na celém světě.
Široký sortiment v této kategorii nabízí bezkonkurenční
kvalitu a unikátní design, včetně veselých a oblíbených
pohádkových postaviček. V obou kategoriích rodiče
najdou širokou škálu produktů, od koupání miminka
ke skladování hraček.
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Kolekce „Winnie Pooh“, barva Bílá

KEE048701
ADAPTÉR nA WC

KEE048703
VANIČKA 84 cm se zátkou

KEE048706
LEHÁTKO DO VANy

KEE048709
podložka s pevnou deskou
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KEE048699
DĚTský NOČNÍK

KEE048700
DĚTský NOČNÍK hrací

KEE048704
VANIČKA 100 cm se ZÁtkou

KEE048702
STUPÍNEK k WC/UMYVadlu

KEE041024
Cestovní přebalovací podložka

KEE048707
koš na pleny

KEE048705
ANATomická DĚTská VANIČKA

KEE041552
Dvojstupínek k WC/umyvadlu

KEE058710
termoobal na láhev
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Kolekce „Little Duck“, barva Pink

KEE048017
adaptér na wc

KEE041834
Dětský nočník

KEE041334
DĚTSKÁ VANIČKA 84 CM

KEE041904
DĚTSKÝ NOČNÍK HRACÍ

KEE041336
DĚTSKÁ VANIČKA 100 CM

Kolekce „Little Duck“, barva Blue

KEE048017
adaptér na wc

KEE041834
Dětský nočník

KEE041334
DĚTSKÁ VANIČKA 84 CM

KEE041904
DĚTSKÝ NOČNÍK HRACÍ

KEE041336
DĚTSKÁ VANIČKA 100 CM
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Kolekce „Mickey&Minnie“, barva Pink

KEE041951
adaptér na wc

KEE041952
dětský nočník

KEE041954
Dětská vanička 84 cm se zátkou

KEE041949
stupínek k wc/umyvadlu

KEE041953
koš na pleny

KEE041950
dvojstupínek k wc/umyvadlu

KEE041956
přebalovací podložka

Kolekce „Mickey&Minnie“, barva Blue

KEE041951
adaptér na wc

KEE041954
Dětská vanička 84 cm se zátkou
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KEE041952
dětský nočník

KEE041949
stupínek k wc/umyvadlu

KEE041950
dvojstupínek k wc/umyvadlu

KEE041953
koš na pleny
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Kolekce „Paw Patrol“

KEE041081
adaptér na WC

KEE041867
Dětský nočník

KEE041843
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE041974
Dětský nočník

KEE041863
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE041003
dvojstupínek k wc/umyvadlu

Kolekce „Unicorn“

KEE041973
adaptér na WC

Kolekce „Disney“, barva Cars červená

KEE041819
adaptér na WC

KEE048674
Dětský nočník

KEE041842
stupínek WC/UMYVadlo

KEE041549
dvojstupínek k wc/umyvadlu

KEE041842
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE041549
dvojstupínek k wc/umyvadlu

Kolekce „Disney“, barva Cars šedočerná

KEE041819
adaptér na WC

KEE048674
Dětský nočník

KEE041954
Dětská vanička 84 cm se zátkou
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Kolekce „Forest“, barva Cappuccino

KEE041971
stupínek WC/UMYVadlo

KEE041972
Dvojstupínek k WC/umyvadlu

KEE041977
Dětská vanička 84 cm se zátkou

KEE041973
ADAPTÉR nA WC

KEE041974
DĚTský NOČNÍK

KEE041975
koš na pleny

Kolekce „Hippo“, barva Bílá

KEE048650
adaptér na wc

KEE048436
Dětská vanička 84 cm
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KEE048748
Dětský nočník

KEE048090
Vanička 84 cm se zátkou

KEE048619
Lehátko do vany

KEE041801
koš na pleny

KEE048437
Dětská vanička 100 cm
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KEE048642
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE041544
dvojstupínek u wc/umyvadlu

Kolekce „Hippo“, barva Fialová

KEE048650
adaptér na wc

KEE048748
Dětský nočník

KEE048619
Lehátko do vany

KEE041801
koš na pleny

KEE048090
Vanička 84 cm se zátkou

KEE048642
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE041337
anatomická dětská vanička
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Kolekce „Hippo“, barva Zelená

KEE048650
adaptér na wc

KEE048436
Dětská vanička 84 cm

KEE048642
stupínek k WC/UMYVadlu

KEE048748
Dětský nočník

KEE048619
Lehátko do vany

KEE048090
Vanička 84 cm se zátkou

KEE041801
koš na pleny

KEE048437
Dětská vanička 100 cm

KEE041544
dvojstupínek k wc/umyvadlu

Stojany na vaničky a příslušenství

KEE048640
Stojan
universal
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KEE048646
Stojan
anatomic

KEE048029
Odtokový systém pro
vaničky se zátkou

1019-002

Kolekce „Stars“, barva Kosmická bílá

KEE048650
adaptér na wc

KEE048648
Dětský nočník

KEE048642
stupínek WC/UMYVadlo

KEE041031
Dvojstupínek k WC/umyvadlu

KEE048426
Dětská vanička 84 cm se zátkou

KEE041076
Dětská vanička 87cm „Stars“
s integrovaným lehátkem

Kolekce „Stars“, barva Šedá

KEE048650
adaptér na wc

KEE041076
Dětská vanička 87cm „Stars“
s integrovaným lehátkem

KEE048648
Dětský nočník

KEE048642
stupínek WC/UMYVadlo

KEE041031
Dvojstupínek k WC/umyvadlu

KEE048426
Dětská vanička 84 cm se zátkou
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Svačinové boxy

KEE057054
SVAČINOVÝ BOC
CARS
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KEE057056
SVAČINOVÝ BOC
FROZEN

KEE057051
SVAČINOVÝ BOC
PEPPA
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