
pro všechny 
velikosti

ABRI-Soft Superdry
se superabsorbentem
Absorpční podložky se superabsorbentem 
ochrana čalouněného nábytku a postelí.

ABRI-Soft
pratelné podložky
Abri-Soft pratelné podložky – novinka 
doplňující řadu podložek Abri-Soft, určených 
k dodatečné ochraně postelí a sedacího nábytku. 
Vhodné do postýlek a přebalovacích pultů.

Nepropustné 
podložky a prostěradla
Nepropustné podložky a prostěradla 
– ve dvou velikostech (70 x 140 a 90 x 200 cm), 
určeny k ochraně matrací, ev. i čalouněného ná-
bytku.

Složení: 80 % bavlna, 20 % PES , nepropustná 
membrána (polyuretan), zadržuje tekutinu, brání 
pronikání mikroorganismů.

Možno prát až 250 x, při teplotě do 90 °C.

ABRI-FIX Net
Pružné síťované fixační kalhotky s dokonalou 
elasticitou. Vhodné do porodnice.  
Mají opakované použití a perou se do 60 °C.

5 ks/bal

80 Kč

cena za kus od

4,70 Kč

Svrchní vrstva

Kompaktní savá vrstva – jádro

Polyuretan

Nepromokavá bariéra

www.abena.cz

Pro děti  
i pro maminky...pečujeme o Vás

...pečujeme o Vás

Vlhčené 
ubrousky 
Vlhčené čistící  
ubrousky na pokožku. 

Neparfémované.

cena od

285 Kč

cena od

35 Kč

Platnost od 1. 9. 2017

cena od

261 Kč

ABRI-Form XS2 Junior
Plenkové lepící kalhotky tvarově přizpůsobené 
k využití u dětí.

cena od

394 Kč
/ bal. 32 ks

4 vrstvy jsou spojeny v celém rozsahu povrchu tak, 
že tvoří kompaktní celek. Nedochází tak k jejich 
zmačkání a tím je zamezeno otlakům apod.



www.abena.czwww.abena.cz

NEWBORN  1
2 – 4 kg

28 ks / 158,– Kč

MINI  2
3 – 6 kg

30 ks / 179,– Kč

hRazENO zdRavOtNíMI pOjIšťOvNaMI

dvOjIté BalENíDětské plenkové kalhotky s prodyšným povrchem a se suchým zapínáním.

MaXI  4
7 – 18 kg

30 ks / 233,– Kč

MIdI  3
5 – 9 kg

33 ks / 222,– Kč

jUNIOR  5
12 – 22 kg

27 ks / 205,20 Kč

Xl  6
16 – 30 kg

22 ks / 197,– Kč

paNtS jUNIOR
12 – 20 kg

20 ks / 199,– Kč

paNtS Xl
18+ kg

18 ks / 179,– Kč

tRéNINKOvé KalhOtKY
BAMBO Nature Pants jsou speciální tréninkové kalhotky, které jsou skvělým pomocníkem  

v době, kdy se dítě učí chodit na nočník či zcela bez plenek.

MIdI 3
5 – 9 kg

66 ks / 423,– Kč

jUNIOR 5
12 – 22 kg

54 ks / 404,– Kč

MaXI 4
7 – 18 kg

60 ks / 414,– Kč

Xl 6
16 – 30 kg

44 ks / 387,– Kč

Od 1. 1. 2015 hrazeno VZP

pREMatURE  0
1 – 3 kg

24 ks / 160,– Kč


