MODERN CLOTH NAPPIES
MODERNE STOFFWINDELN / MODERNÍ LÁTKOVÉ PLENKY / MODERNÉ LÁTKOVÉ PLIENKY

Bamboolik´s Modern Cloth Nappies
Thank you for buying Bamboolik´s modern cloth nappies. You just did the right thing for health of your child and for the protection of the
environment where future generations will continue to grow. All Bamboolik brand items are produced from top quality and certified
functional materials. Every step of their production is done in the Czech Republic, an EU member. As an added benefit to the community,
part of our production comes from sheltered workshops. By investing in the Bamboolik product you have just supported the creation of
work opportunities in Europe, including fair work contributions from people with various disabilities. We, and they, thank you!
Before the first use
Before the first use, please wash all of the nappies on 60 °C.
Their absorbency will increase in the first 4 to 6 washings
where they will reach their maximum future absorbency
capacity. All-in-Two nappies will also shrink slightly which
will help them better fit to the nappy cover.
Storing
If you use the separation liners, please throw the disposable
separation liner into the garbage after its use. The fleece
separation liners are to be stored with the dirty nappies.
Used nappies and fleece liners are to be stored “dry”. That
means that after emptying the soiled nappy (remember
to throw the solid parts of the dirty nappy into the toilet),
put the remaining dirty nappy into the dedicated storage
wet bag or into a bucket with a cover. Do not store the
nappies in water. Dirty nappies can be kept for up to two
days before washing is recommended. If the nappy is very
dirty, add astain remover (soda or salt against stains) to the
washing cycle or use the pre-wash washing program.
Washing & Drying
We recommend washing the nappies at a water
temperature of 60 °C. This temperature is high enough
to destroy the dangerous bacteria. Do not use fabric
conditioner, acid, whitener or other softeners. Nappy covers
only need to be washed when noticeably dirty or once
every two weeks with awater temperature of 60 °C. Wash
other nappies after each use. Nappy covers and All
-in-One
nappies should never be dried in the tumble dryer or be
next to adirect source of heat; they should never be ironed
or otherwise exposed to high temperatures (including line

drying in direct sunlight). Before washing, always seal the
velcro fastenings and take the absorbent liner(s) out of
the All-in-One nappy. Inner nappies (not containing the
PUL layer) can be dried in the tumble dryer, but donot
iron them. If drying next to direct heat sources (such as
radiators) please use caution as snaps may be destroyed
if directly exposed to heat. Changing mats and wet bags
are to be washed at a maximum temperature of 40°C.
Changing mats and wet bags should never be washed
with fabric conditioner or whitener. They should never
be tumbled dry, put next to adirect heat source, or ironed.
How to use the nappies
Firstly, look at the nappy in order to make sure which kind
of a nappy it is and if it fits the recommended weight and
age of your child.
All-in-One nappy is a one-piece nappy. In the back there is
an entrance to the inner pocket to be used for filling it with
the liners (see picture 1). The attached absorbent liner is to
be snapped in the front part of the pocket of the One-Size
All-in-One nappy to prevent the liner from moving.
Firstly, with the help of the nappy’s front snaps, adjust
the size according to the proportions of your baby. Then
set the absorbency of the nappy according to the age
and need of your child by inserting the appropriate type
and number of fillings into the inner pocket. (For basic
recommendations, see picture 4). Now the nappy is ready
for use. You can add adisposable or fleece separation liner
between the nappy and your baby’s skin if you prefer.
All-in-Two nappy consists of two parts: anappy cover

and inner nappies (ashaped liner and an absorbent liner –
either ashort or long one). See picture 2.
Firstly, with the help of the nappy cover’s front snaps,
adjust the size according to the proportions of your baby.
Then, according to the guide on picture 2, fasten the
inner nappies into the nappy cover using the snaps. If you
wish, you can add adisposable or fleece separation liner
between the nappy and your baby’s skin. Now the nappy
is ready for use. To increase the absorbency of the All-inTwo nappy, simply insert an additional shaped liner. See
recommendations in picture 4.
Bamboolik´s Prefold inner nappy is in the shape of
a rectangle with apocket in the middle. The inner pocket
can be boosted with short or other absorbent liners
according to baby´s needs. Fold the Bamboolik´s prefold
nappy as demonstrated in picture 3. If you fold the prefold
nappy into the fitted nappy, secure the folding with the
Snappi nappy fastener. Make sure you always usenappy
a
cover on top of the prefold nappy.
The size of the Night-fitted nappy should be adjusted
before use with the help of the snaps in the front. When
finished, set the amount of absorbency your baby needs
by putting the appropriate inserts into the inner pocket
(opening is at the nappy’s rear). Remember, the outer layer of
the nappy is not made from waterproof material, so always
make sure to use an appropriate nappy cover together with
fitted nappies (night nappy or MiniMimi nappy).
Unless soiled, we recommend changing nappies every
three hours. The night nappies should be changed as
soon as the baby wakes up in the morning.

Moderne Stoffwindeln von Bamboolik
Vielen Dank, dass Sie die modernen Stoffwindeln von Bamboolik gekauft haben. Sie haben das Richtige getan: Für die Gesundheit
Ihres Kindes ebenso wie für den Erhalt der Umwelt für künftige Generationen. Alle Bamboolik Windeln werden in bester Qualität aus
zertifizierten Materialen ausschließlich in der Tschechischen Republik und nach den Richtlinien der EU hergestellt. Teile der Produktion
haben wir Behindertenwerkstätten übergeben. Durch Ihren Kauf erweitern Sie somit sowohl die Arbeitsmöglichkeiten in der EU als auch
für Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen und tragen zu deren Förderung bei. Wir – und auch sie – danken Ihnen dafür!
Vor dem Erstgebrauch
Bitte waschen Sie die Windeln vor der ersten Anwendung bei
60 °C. Deren Saugfähigkeit steigt während der ersten 4 bis 6
Wäschen an und erreicht die maximale Aufsaugkraft. Die Allin-Two Windeln laufen leicht ein und passen dann noch besser
in die Überhosen.
Aufbewahrung
Wenn Sie Einweg-Windelvlies nutzen, werfen Sie diesen bitte
nach Gebrauch in den Abfall. Die waschbaren Fleece-Einlagen
lagern sie am besten gemeinsam mit den gebrauchten
Windeln. Beide sollten Sie „trocken“ aufbewahren. Dazu leeren
Sie den Inhalt der vollen Windel zuerst in der Toilette aus und
legen die Windeln dann in den zugehörigen Windelsack oder
in einen abgedeckten Behälter. (Lagern Sie die Windeln bitte
nicht in Wasser!) Schmutzige Windeln können bis zu zwei
Tagen gelagert werden, bis sie gewaschen werden sollten.
Wenn die Windel sehr beschmutzt ist, fügen Sie der Wäsche
einen Fleckentferner (Soda oder Fleckensalz) hinzu oder
nutzen Sie die Vorwaschfunktion Ihrer Waschmaschine.
Waschen und trocknen
Wir empfehlen eine Wäsche bei 60°C. Diese Temperatur
ist hoch genug, um schädliche Bakterien zu zerstören.
Benutzen Sie keine Weichspüler, Säure, Bleichmittel oder
andere Weichmacher. Überhosen sollten bei maximal 60°C
gewaschen werden, wenn sie stark verschmutzt sind. Sonst nur
bei 40 °C mindestens alle 2 Wochen. Waschen Sie alle anderen
Windeln jeweils nach einmaligem Gebrauch.
Überhosen und All-in-One Windeln gehören nicht in den
Trockner und sollten auch nicht auf einer direkten Wärmequelle
getrocknet werden. Sie dürften nicht gebügelt oder auf

andere Weise hohen Temperaturen ausgesetzt werden.
Bitte schließen Sie vor jedem Waschen den Klettverschluss.
Windeleinlagen (ohne das PUL-Material) sind trocknergeeignet,
sollten jedoch nicht gebügelt werden. Wenn sie in der Nähe
von Wärmequellen (Heizung, Radiator etc.) getrocknet werden,
vermeiden Sie bitte einen direkten Kontakt, da er die Windeln
zerstören könnte. Wickelmatten und Windeltaschen sollten bis
maximal 40°C gewaschen werden; niemals einen Weichspüler
oder Bleichmittel hinzufügen. Sie sind nicht trocknergeeignet,
dürfen nicht in direkten Kontakt mit einer Wärmequelle geraten
oder gebügelt werden.
Gebrauch der Windeln
Schauen Sie sich zuerst die Windel genau an und prüfen Sie,
welche Windel es ist und ob sie zu Alter und Gewicht Ihres
Kindes passt.
Die All-in-One Windel besteht nur aus einem Teil. Auf ihrer
Rückseite finden Sie einen Zugang zum Inneren der Windel,
durch den Sie die Einlagen anbringen können (siehe Foto 1).
Die beigefügte Saugeinlage wird im vorderen Bereich der
Windel befestigt, das verhindert ein Verschieben der Einlage.
Passen Sie – mit Hilfe der vorne angebrachten Druckknöpfe
– die Windel an die Proportionen Ihres Kindes an. Die Anzahl
und Größe der Einlagen in Bezug auf ihr Saugvermögen sollten
Sie auf Alter, Größe und Bedarf Ihres Kindes abstimmen. (Die
Basisempfehlung finden Sie auf Bild 4).
Nun ist die Windel bereit für ihren Einsatz. Auf Wunsch können
Sie gerne noch ein Windelvlies oder eine Fleece-Einlage
zwischen Windel und Po Ihres Babys hinzufügen.
Die All-in-Two Windel besteht aus zwei Teilen: der Überhose
und den Einlagen (eine geformte und eine kurze oder lange

Einlage; mehr dazu auf Bild 2). Mit der Hilfe der vorderen
Druckknöpfe auf der Überhose können Sie auch hier die Windel
an die Proportionen Ihres Kindes anpassen. Wie in Bild 2 gezeigt,
befestigen Sie dann die Einlagen mithilfe der Druckknöpfe
in der Windelhose. Nach Bedarf können Sie gerne noch ein
Windelvlies oder eine Fleece-Einlage zwischen Windel und
Babypopo hinzufügen. Nun ist die Windel gebrauchsfertig.
Um die Saugfähigkeit noch zu erhöhen (z.B. für die Nacht),
fügen Sie zusätzliche eine geformte (Nacht-) Einlage hinzu. (Die
Empfehlungen finden Sie auf Bild 4.)
Bamboolik´s Prefold Windel ist quadratisch geformt und hat
eine Öffnung in der Mitte. Durch diese kann die Windel – ganz
nach Bedarf - mit einer zusätzlichen kurzen oder langen Einlage
ausgestattet werden. (Empfehlungen sind auf Bild 4 zu finden.)
Falten Sie die Bamboolik Prefold Windel wie dargestellt auf Bild
3. Wenn Sie die Windel in Form einer Höschenwindel falten,
sichern Sie sie mit der Snappi Windelklammer. Diese Windel
bitte immer gemeinsam mit einer Überhose verwenden.
Die Höschenwindel (Spezial Nachtwindel oder MiniMimi)
sollte ebenfalls mit Hilfe der Druckknöpfe im vorderen Bereich an
die Proportionen des Babys angepasst werden. Danach geben
Sie durch die Öffnung auf der Rückseite (nur bei der Spezial
Nachtwindel) die von Ihrem Kind benötigte Menge an Einlagen
ins Innere der Windel. Bitte denken Sie daran, dass das Äußere der
Höschenwindel aus nicht wasserfestem Material besteht: Nutzen
Sie deshalb immer eine unserer Überhosen (AI2 One-Size oder
MiniMimi) zusammen mit den passenden Windeln.
Unabhängig von der Verschmutzung empfehlen wir für alle drei
Stunden einen Windelwechsel. Die Spezial Nachtwindeln sollten
gewechselt werden, sobald das Baby am Morgen erwacht.

Moderní látkové plenky Bamboolik
Děkujeme, že jste zakoupili Bamboolikovy moderní plenky a rozhodli se tak přispět ke zdraví svého dítěte i k ochraně životního prostředí, ve
kterém budou vyrůstat generace našich dětí. Všechny výrobky značky Bamboolik jsou vyrobeny z kvalitních certifikovaných materiálů.
Vyrábíme výhradně na území České republiky, část naší produkce pochází z chráněných dílen. Nákupem výrobku Bamboolik jste proto
podpořili tvorbu pracovních příležitostí vtextilním průmyslu vČR včetně pracovního uplatnění osob s různým typem zdravotního
postižení.
Před prvním použitím
Před prvním použitím plenky vyperte na 60 °C. Zvýší se
tím jejich savost, která svého budoucího maxima dosáhne
až po 4–6 vypráních. Vkládací plenky se navíc lehce vysráží
a lépe pak padnou do svrchních kalhotek.
Skladování
Používáte-li jednorázové separační plenky, vyhoďte po
použití separační plenku do odpadkového koše. Flísové
separační plenky skladujte spolu sostatními použitými
plenkami. Použité vnitřní a separační plenky se skladují
„na sucho“: po odstranění hrubých nečistot (nikdy
nezapomeňte vyklepat pevné nečistoty do WC) vložte
špinavou plenku do pytle určeného na skladování plen
nebo do kýble s víkem. Plenky nikdy nenechávejte ležet ve
vodě. Znečištěné plenky skladujte nejdéle 2 dny, potom je
třeba je vyprat. Pokud je plenka velmi znečištěná, lze do
pracího cyklu přidat odstraňovač skvrn (soda nebo sůl na
skvrny) nebo použít program předpírky Vaší automatické
pračky.
Praní a sušení
Plenky doporučujeme prát ve vodě o teplotě 60°C. Tato
teplota je dostačující ke zničení nebezpečných bakterií.
Nepoužívejte aviváž, ocet, bělidla, ani jiná změkčovadla.
Svrchní kalhotky perte pouze, pokud jsou viditelně
znečištěné nebo jednou za dva týdny, a to na 60 °C.
Ostatní plenky perte po každém použití. Před samotným
praním zabezpečte suché zipy a vyjměte vkládací plenky
z kapes AIO a nočních kalhotkových plen.
Svrchní kalhotky a plenky All-in-One se nesmí sušit v
sušičce na prádlo, ani blízko přímého zdroje tepla. Také

je prosím nikdy nežehlete nebo jinak nevystavujte
vysokým teplotám (to zahrnuje sušení na přímém slunci).
Vnitřní pleny, které neobsahují PUL vrstvu, můžete sušit
v sušičce na prádlo, žehlit je není třeba. Pokud je sušíte
blízko přímého zdroje tepla (např. na radiátorech) nebo
se rozhodnete je žehlit, zajistěte, aby vysoká teplota
nepoškodila patentky. Přebalovací podložky pytle
a
na
pleny perte při maximální teplotě vody 40 °C. Nepoužívejte
aviváž ani bělidla, nesušte je v sušičce na prádlo ani na
přímém zdroji tepla, nežehlete.
Jak plenky používat
Nejprve si plenku prohlédněte a ujistěte se, o jaký typ se
jedná a zda odpovídá váze a stáří Vašeho dítěte.
All-in-One (AIO) plenka má na zadní straně vstup do
vnitřní kapsy, do níž se vsunují vkládací pleny (viz obrázek
1). Aby se zabránilo posunutí vkládací pleny, přichycuje se
na patentek uvnitř kapsy pod suchým zipem.
Nejprve pomocí druků na přední části plenky upravte
velikost AIO pleny dle proporcí svého dítěte. Potom zvolte
savost plenky tak, že do vnitřní kapsy vložíte přiměřený
počet a typ vkládacích plen (podrobné doporučení viz
obrázek 4). Nyní je plenka připravena k použití. Dle osobních
preferencí můžete ještě mezi zadeček dítěte a plenku vložit
jednorázovou nebo flísovou separační plenku.
All-in-Two plenka se skládá ze dvou částí: svrchních
kalhotek avnitřní pleny (tvarované plenky a krátké nebo
batolecí vkládací plenky), viz obrázek 2.
Nejprve pomocí druků na přední straně svrchních
kalhotek upravte plenku na vhodnou velikost dle proporcí

dítěte. Potom dle schématu na obrázku 2 a s použitím
patentků poskládejte vnitřní plenu a vepněte ji do
svrchních kalhotek. Dle osobních preferencí můžete mezi
zadeček dítěte a plenku vložit jednorázovou nebo flísovou
separační plenku. Savost All-in-Two plenky lze ještě zvýšit
přidáním noční vkládací pleny viz schéma na obrázku 4.
Bamboolikovavícevrstvá plena má tvar obdélníku a ve
střední části kapsu. Dle aktuálních potřeb dítěte můžete
do této vnitřní kapsy vložit krátkou či batolecí plenu
Bamboolik nebo jakoukoli jinou vkládací plenu (včetně
čtvercové pleny poskládané na příslušnou velikost). Potom
vícevrstvou plenu složte, jak naznačeno ve schématech
na obrázku 3. Skládáte-li plenu do kalhotkového skladu,
upevněte sklad použitím Snappi sponky. Přes vícevrstvou
plenu vždy používejte svrchní kalhotky.
Noční kalhotková plenka je nejsavější a nejobjemnější
plenka Bamboolik, vhodná především pro použití na
celou noc bez přebalování. Před použitím upravte velikost
pomocí druků na přední části. Potom zvolte dostatečnou
savost tak, že do vnitřní kapsy vložíte odpovídající
vkládací pleny. Pamatujte, že svrchní vrstva není tvořena
z voděodolného materiálu, a proto je přes kalhotkové
plenky (noční i MiniMimi) vždy potřeba použít svrchní
kalhotky.
Látkové plenky Bamboolik doporučujeme přebalovat po
2–3 hodinách nebo co nejdříve po pokakání. Noční plenku
vyměňte hned ráno po probuzení.

Moderné látkové plienky Bamboolik
Ďakujeme, že ste si zakúpili moderné plienky značky Bamboolik a rozhodli ste sa tak prispieť ku zdraviu svojho dieťaťa
ochrane
i k životného
prostredia, vktorom budú vyrastať generácie našich detí. Všetky výrobky značky Bamboolik sú vyrobené
kvalitných
z
certifikovaných
materialov. Naše produkty vyrábame výhradne na území Českej republiky, časť našej produkcie pochádza
chránených
z
dielní. Nákupom
výrobkov Bamboolik ste preto podporili tvorbu pracovných príležítostítextilnom
v
priemysle vEU vrátane pracovného uplatnenia osôb
s rôznym typom zdravotného postihnutia.
Pred prvým použitím
Pred prvým použitím plienky vyperte na 60°C. Zvýši sa tým
ich savosť, ktorá dosiahne svoje maximum až po 4–6 praní.
Vkladacie plienky sa naviac ľahko vyzrážajú a lepšie tak pasujú
do vrchných nohavičiek.
Skladovanie
Ak používate jednorázové separačné plienky, po použití vyhodťe
separačnú plienku do odpadkového koša. Flísové separačné
plienky skladujte spolu sostatnými použitými plienkami. Použité
vnútorné a separačné plienky skladujte „na sucho“: po odstránení
hrubých nečistôt (nezabudnite pritom vždy odstrániť pevné
nečistoty do WC) vložte špinavú plienku do vreca na plienky,
alebo vedra s uzáverom určeného na skladovanie plienok.
Plienky nikdy nenechávajte ležať vo vode. Znečistené plienky
skladujte najdlhšie 2 dni, potom je ich potrebné vyprať. Pokiaľ
je plienka veľmi znečistená, môžte do prania pridať odstraňovač
škvŕn (napr. sóda na pranie, alebo soľ na škvrny) alebo použiť
program predpierania Vašej automatickej pračky.
Pranie a sušenie
Plienky odporúčame prať pri teplote vody 60° C. Táto teplota
je dostačujúca kzničeniu nebezpečných baktérií. Nepoužívajte
aviváž, ocot, bielidlá, ani iné zmäkčovadlá. Vrchné nohavičky
perte jedine pokiaľ sú viditeľne znečistené, prípadne raz za dva
týždne, a to pri teplote 60 °C. Ostatné plienky perte po každom
použití. Pred samotným praním zabezpečte suché zipsy
a vyberte vkladacie plienky zotvoru (kapsy) AIO a nočných
nohavičkových plienok.
Vrchné nohavičky a plienky All-in-One sa nesmú sušiťsušičke
v
na prádlo, ani blízko priameho zdroja tepla. Rovnako ich, prosím,
nikdy nežehlite, alebo ich inak nevystavujte vysokým teplotám

(to zahŕňa i sušenie na priamom slnku). Vnútorné plienky, ktoré
neobsahujú PUL vrstvu, môžete sušiť vsušičke na prádlo,
žehlenie nie je potrebné. Pokiaľ však sušíte blízko priameho
zdroja tepla (napr. na radiátoroch) alebo sa rozhodnete pre
žehlenie, zaistite, aby vysoká teplota nepoškodila patentky.
Prebaľovacie podložky a vrecia na plienky perte pri maximálnej
teplote vody 40 °C. Nepoužívajte aviváž ani bielidlá, nesušte
v sušičke na prádlo, ani na priamom zdroji tepla, nežehlite.
Ako plienky používať
Najskôr si plienku prehliadnite a uistite sa, o aký typ sa jedná,
prípadne či plienka vyhovuje doporučenej váhe a veku Vášho
dieťaťa.
All-in-One (AIO) plienka má na zadnej strane vstup do
vnútorného otvoru (kapsy), do ktorej sa vsúvajú vkladacie
plienky (viď obrázok 1). Aby sa zabránilo posunutiu vkladacej
plienky, plienka sa prichytí pomocou patentky vo vnútri otvoru
(kapsy) pod suchým zipsom.
Najskôr sa pomocou patentiek na prednej časti plienky upraví
požadovaná veľkosť AIO plienky podľa proporcií Vášho dieťaťa.
Následne zvoľte savosť plienky tak, že do vnútorného otvoru
(kapsy) vložíte primeraný počet a typ vkládacích plienok
(podrobné doporučenie viď obrázok 4). Teraz je plienka
pripravená k použitiu. Podľa osobných preferencií môžete
ešte medzi zadoček dieťaťa a plienku vložiť jednorázovú alebo
flísovú separačnú plienku.
All-in-Two plienka sa skladá zdvoch častí: vrchných nohavičiek
a vnútornej plienky (tvarovaná plienka a krátka, prípadne
batoľacia vkladacia plienka), viď obrázok 2.
Najskôr pomocou patentiek na prednej strane vrchných

nohavičiek upravte plienku na požadovanú veľkosť podľa
proporcií Vášho dieťaťa. Potom podľa postupu na obrázku 2
a s použitím patentiek poskladajte vnútornú plienku a zapnite
ju do vrchných nohavičiek. Podľa osobných preferencií môžete
ešte medzi zadoček dieťaťa a plienku vložiť jednorázovú alebo
flísovú separačnú plienku. Savosť All-in-Two plienky môžte ešte
prípadne zvýšiť pridaním nočnej vkladacej plienky viď príklad
na obrázku 4.
Viacvrstvová plienka značky Bamboolik má tvar obdĺžnika
a v strednej časti má otvor (kapsu). Podľa aktuálnych
potrieb dieťaťa môžete do tohto vnútorného otvoru (kapsy)
vložiť krátku, prípadne batoľaciu plienku Bamboolik alebo
akúkoľvek inú vkládaciu plienku (vrátane štvorcových plienok
naskladaných na príslušnú veľkosť). Potom viacvrstvovú plienku
zložte, ako je naznačené v príkladoch na obrázku 3. Pokiaľ
skladáte plienku do nohavičkového skladu (tzv. novosklad)
upevnite sklad plienky použitím Snappi sponky. Nezabudnite
cez viacvrstvovú plienku vždy použiť vrchné nohavičky.
Nočná nohavičková plienka je najsavejšia a najobjemnejšia
plienka značky Bamboolik, vhodná predovšetkým pre použitie
na celú noc bez prebaľovania. Pred použitím upravte veľkosť
plienky pomocou patentiek v prednej časti. Následne zvoľte
dostatočnú savosť tak, že do vnútorného otvoru (kapsy) vložíte
požadovanú vkladaciu plienku. Nezabudnite, že vrchná vrstva
plienky nie je zložená zvodeodolného materiálu, a preto je
potrebné cez nohavičkové plienky (nočné i MiniMimi) vždy
použiť vrchné nohavičky.
Látkové plienky značky Bamboolik odporúčame prebaľovať
po 2–3 hodinách, alebo čo najskôr po ich znečistení stolicou
dieťatka. Nočnú plienku vymeňte hneď ráno po prebudení.

All-in-O ne / AIO

1

2

3

4

Picture 1 / Bild 1 / Obrázek 1

C

B
D

E
A

A
B
C
D
E

velcro fastening / Klettverschluss / zapínání na suchý zip
velcro seal for washing / Gegenklett fürs
Waschen / protizip
snapping-in absorbent liner / Saugeinlage mit einem Druckknopf / vkládací plena
inner pocket entrance / Zugang zum
Inneren der Windel (Taschenöffnung) / vnitřní kapsa
inner snap for holding the inserting liner / Druckknopf für die innere Befestigung der Saugeinlage / vnitřní patentek
pro připnutí vkládací pleny

All-in-Two / AI2

1

C

Picture 2 / Bild 2 / Obrázek 2

2

A

F

0–8 m
6–24 m

3

4

5

6

E
B

D

A nappy cover / Überhose / svrchní kalhotky
B shaped liner / geformte Einlage / tvarovaná plena
C absorbent liner (short or long) / kurze oder lange
Saugeinlage / vkládací plena (krátká nebo batolecí)
D velcro fastening / Klettverschluss / zapínání na suchý zip
E velcro seal for washing / Gegenklett fürs
Waschen /
protizip
F snaps for holding the inner liners / Druckknopf zur
Befestigung der Saugeinlage / patentky pro připnutí
vnitřních plen

Prefold / Vícevrstvá plena
Picture 3 / Bild 3 / Obrázek 3

A

D

7–15 kg

1

2

B

C

1/4

3

4

A prefold inner nappy / Prefold (Faltwindel) /
vnitřní strana vícevrstvé pleny
B entrance to inner pocket / Taschenöffnung /
vstup do vnitřní kapsy
C Snappi fastener / Snappi Windelklammer / Snappi sponka
D fitted nappy folding / gefaltete Windel / kalhotkový sklad

1/4

3–7 kg

1

2

3

4

5

Bamboolik´s Nappy System / Windelsystem Bamboolik / Plenkový systém Bamboolik
Picture 4 / Bild 4 / Obrázek 4

S–M
4–7 kg
MiniMimi
All-in-One
All-in-Two

+
XS–S

All-in-Two
One Size

2–6 kg

MiniMimi AIO
MiniMimi AI2

+
+

AI2
jednovelikostní

4–6 kg

Prefold

M–L
6–10 kg

AIO
jednovelikostní

D
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ME T H
E
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F
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PU

C Z E C H NION
EUROPEAN U

Vícevrstvá
plena

+

L–XL

Night Fitted
Nappy

10–15 kg

Nachtwindel

+

+
+

Night booster
Nachteinlage
Noční vkládací
plena
+
6–15 kg

S–M

All-in-One
One Size

L–XL
7–15 kg

+
+

Noční plena

XS–M
3–7 kg

+
+

M–XL
7–15 kg

M–XL
6–15 kg

+

+
+
+

