Od malých začátků a velkých snů, začala cesta
CuddleCo díky významnému ocenění naší podložky
do kočárku Comfi-Cush.
Chtěli jsme pozvednout komfort a vytvořit něco, co udrží
naše nejmenší v pohodlí po celý den, protože šťastná
miminka znamenají šťastné rodiče.

Víme, že každý rodič chce pro své dítě to nejlepší.
Proto jsou všechny naše produkty navrženy a důkladně
testovány v Anglii.

Využili jsme naše zkušenosti z oboru textilií a materiálů,
abychom vytvořili podložky do kočárků odlišných od
konkurence. Použitím super podpůrné paměťové pěny se
zrodila podložka Comfi-Cush, která nabízí bezkonkurenční
tlumení nárazu, spolu s úžasnými anatomickými vlastnostmi.
Brzy naše podložka Comfi-Cush vyhrála ocenění, a jak
naše znalosti a odbornost rostla, rozšířila se i naše nabídka
produktů. Dnes máme v našem sortimentu „SO COMFI“
více než 100 druhů výrobků včetně těhotenských polštářů,
povlečení do postýlek, fusaků a mnohem více. Jsme hrdí
na to, že poskytujeme bezpečné, cenově dostupné a stylové
produkty, které jsou vyrobeny, tak aby vydržely co nejdéle.

Chápeme, že rodiče chtějí vypadat a cítit se dobře. Výrobky
péče pro děti nemusí být nudné. Vybíráme ty nejlepší látky
v množství stylových designů, abychom vytvořili krásné
výrobky, které vypadají skvěle kdekoli a kdykoli.
Náš domov se nachází v Old Trafford, v srdci Manchesteru
v Anglii. Máme více než 24 000 m2 skladů, 4 000 m2 prostorů
pro vytváření designu a kancelářských prostor a 300 m2
showroomů, náš tým je v ideální pozici, aby vám tak přinesl
to nejlepší z britského designu. V současné době můžete
najít CuddleCo ve více než 29 zemích a trzích po celém světě,
přičemž do našeho portfolia se každý rok přidávají další
produkty a trhy.

Vyrábíme užitečné, multifunkční, kvalitní produkty, které
budou růst s vaším dítětem, využití najdou před i po porodu.
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Podložka do kočárku COMFI-CUSH

CUD011120

Flower birds

STARS

unicorn

ROCKY

FLAMINGO

adventure

hedgehogs

Multi Stars

Podložka Comfi-Play

triangles

CUD031100

bambus

Multifunkční šátek

BEE HIVE
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CUD081400

SUGAR PLUM EGGSHELL

0519-007

Dětská deka COMFI-CUDDLE 110 × 75 cm

BLUSH

CUD051100

LILA

PEBBLE

PEARL

MINK

TIFFANY BLUE

Dětská deka COMFI-CUDDLE 140 × 100 cm

TIFFANY BLUE

CUD051110

MINK

Jarní/letní deka

sugar plum pink

PEBBLE

CUD051120

sugar plum eggshell

letní deka

stars

CUD051125
baby blue

pale pink

bright white
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MATRACE

CUD 051160
pružinová matrace signature 120 × 60 cm
Cream

CUD 051165
pružinová matrace harmony 120 × 60 cm
Cream

Přebalovací podložka Comfi-Change

BEE HIVE

CUD 051170
pěnová matrace lullaby 120 × 60 cm
Cream

CUD041100

SUGAR PLUM PINK

SUGAR PLUM EGGSHELL

BAMBUS

Záhlavník z paměťové pěny

CUD021100

BAMBUS

Multifunkční polštář z paměťové pěny

GREEN FAIRIES
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BEE HIVE

CUD081100

POLKA DOTS

0417-005

Kojící polštář z paměťové pěny

CUD081110

BEE HIVE

KLÍN z paměťové pěny

Stars

CUD081105

BEE HIVE

GREEN FAIRIES

Fusak do kočárku COMFI-SNUG 2v1

GRAPE VIOLA

CUD011100

MIDNIGHT BLUE

Fusak do kočárku COMFI-EXTREME

DINOSAUR FUN

GREEN FAIRIES

LOVE BIRDS

STARS

PEWTER

CUD011110

Liquorice Black

Fusak 2v1 pro dětské nosičky a kočárky

LIQUORICE

CUD061100

KHAKI
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