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NOVINKY - SENSILLO

Dětská matrace Sensillo SUPREME GENIUS
Detský matrac Sensillo SUPREME GENIUS

Dětská matrace Sensillo SUPREME NATUREL
Detský matrac Sensillo SUPREME NATUREL

Oboustranná matrace se dokonale přizpůsobí 
tvaru těla. Latexová vrstva (9 cm) je výhodná

z důvodu její vysoké �exibility. Díky mikroporézní 
struktuře se vlhkost snadno odpařuje.

Má antibakteriální a hypoalergenní účinky.

Obojstranný matrac sa dokonale prispôsobí
tvaru tela. Latexová podložka (9 cm),

je výhodná z dôvodu jej vysokej �exibility.
Vďaka mikroporéznej štruktúre sa vlhkosť

ľahko odparuje. Má antibakteriálne
a hypoalergénne účinky.

120x60x11 cm

Podložka do kočárku Basic z Minky
Podložka do kočíka Basic z Minky
Podložka do kočárku Deluxe z Minky
Podložka do kočíka Deluxe z Minky
Podložka je velmi praktická, lze ji použít do všech
typů sportovních kočárků.
Podložka je veľmi praktická, možno ju použiť
do všetkých typov športových kočíkov.

Rozměry:
- podložka šxv cca 34x78 cm
- polštářek šxv cca 37x23 cm
Rozmery:
- podložka šxv cca 34x78 cm
- vankúšik šxv cca 37x23 cm

Rukávník na kočárek z Minky
Rukávnik na kočík z Minky

40x45 cm, různé barvy
40x45 cm, rôzne farby

Poporodní polštář
Popôrodný vankúš
Vynikající pomůcka pro pohodlné sezení v době po porodu. 
Vynikajúca pomôcka pre pohodlné sedenie v dobe po pôrode. 

Rozměr: průměr 43 cm. Tloušťka: 36 cm.
Rozmer: priemer 43 cm. Hrúbka: 36 cm.

Ideální pro každé roční období. Je oboustranná
a dokonale se přizpůsobí tvaru těla.
Uvnitř skrývá dokonale pružnou HR
pěnu (6 cm), děrovanou dvojitou vrstvu
latexové pěny (4 cm) a polyuretanovou pěnu
(2 cm). Potah je z kvalitního materiálu.

Ideálny pre každé ročné obdobie.
Je obojstranný a dokonale sa prispôsobí
tvaru tela. Vnútri skrýva dokonale pružnú HR penu
(6 cm), dierovanú dvojitú vrstvu latexovej peny
(4 cm) a polyuretánovú penu (2 cm).
Potah je z kvalitného materiálu.

120x60x14 cm

Rukávník na kočárek z Minky
Rukávnik na kočík z Minky

40x45 cm, různé barvy
40x45 cm, rôzne farby

Obsahuje přírodní latex
Obsahuje prírodný latex
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Hey! Hello!
Dětská oboustranná deka / Detská obojstranná deka 75x100 cm  

Děti / Deti
Dětská dvouvrstvá deka / Detská dvojvrstvová deka - 75x100 cm

Semišová
Dětská semišová deka / Detská semišová deka - 80x100 cm

beige

ecru 

pink white

blue

raspberry brown

DEKY A PŘEBALOVACÍ PODLOŽKY
DEKY A PREBALOVACIE PODLOŽKY - SENSILLO

Návlek na přebalovací podložku
Návlek na prebaľovaciu podložku
Různé vzory a barvy
Rôzne vzory a farby
50x70 cm

DeLuxe
Elegantní dvouvrstvá deka / Elegantná dvojvrstvová deka - 75x100 cm 

Přebalovací podložka měkká
Prebaľovacia podložka mäkká
Různé vzory a barvy
Rôzne vzory a farby
70x49 cm

Přebalovací nástavec s pevnou deskou
Prebaľovací nástavec s pevnou doskou

Různé vzory a barvy
Rôzne vzory a farby

70x49 cm

Přebalovací nástavec s pevnou deskou
Prebaľovaací nástavec s pevnou doskou
Různé vzory a barvy
Rôzne vzory a farby
70x49 cm

raspberryblue



Osuška s 3D obrázkem
Osuška s 3D obrázkom

75x75 cm

blue pink

pink

green

white

white

Osuška Water Friends
 100x100 cm

Osuška Ovečka
80x80 cm

green

green

blue

light blue

grey

yellow

beige

beige

blue

Pěnová podložka
Penová podložka

53x28x7 cm

Dostupné barvy:
Dostupné farby:

KOUPEL - SENSILLO

pink



REDBEIGE
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Motýlek s pískátkem
Motýlik s pískatkom

Výška cca 27 cm

 

Kočička s melodií
Mačička s melódiou

Výška cca 24 cm

Králíček
Králiček

Výška cca 30 cm

Létající sloník
Lietajúci sloník

Výška cca 20 cm

Pejsek s melodií
Psík s melódiou
Výška cca 24 cm

Chobotnice
Chobotnica

Výška cca 20 cm

Sloník s vibrací
Sloník s vibráciou
Výška cca 18 cm

Pejsek
Psík

Výška cca 23 cm

Pejsek s vibrací
Psík s vibráciou
Výška cca 18 cm

Spirála na postýlku - různé druhy
Špirála na postieľku - rôzne druhy

Výška cca 30 cm

EDUKAČNÍ / EDUKAČNÉ HRAČKY - SENSILLO



MATRACE - SENSILLO SUPREME

TEDDY/BLOOM
Skládací matrace do postýlky je zdobená obrázky, lze ji rychle složit a lehce
přenést díky praktické tašce, která je součástí balení. Díky univerzálnímu
rozměru je vhodná do klasických postýlek i do většiny cestovních postýlek.
Má hypoalergenní a antibakteriální potah, který lze prát v pračce.

Skladací matrac do postieľky je zdobený obrázky, možno rýchlo zložiť a ľahko 
preniesť vďaka praktickej taške, ktorá je súčasťou balenia. Vďaka univerzálnemu 
rozmeru je vhodný do klasických postieľok aj do väčšiny cestovných postieľok.
Má hypoalergénny a antibakteriálny poťah, ktorý možno prať v práčke.

SEASONS

PUSH UP

Červená strana, která hřeje, má speciální vláknitou strukturu
s kulatými otvory pro udržení tepla. Modrá strana,
která chladí, se vyznačuje vysokou propustností vzduchu
a rychleschnoucí schopností. Výplň tvoří vysoce elastická
HR pěna a dvě vrstvy kokosové rohože.

Červená strana, ktorá hreje, má špeciálne vláknitú štruktúru
s guľatými otvormi pre udržanie tepla. Modrá strana, ktorá chladí,
sa vyznačuje vysokou priepustnosťou vzduchu a rýchloschnúcou
schopnosťou. Výplň tvorí vysoko elastická HR pena a dve vrstvy kokosové rohože.

oboustranná
obojstranný elastická výplň otvory na povrchu termoregulační vlastnosti

termoregulačné vlastnosti

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu atestované materiály

snímatelný potah
snímateľný poťah

Matrace pro pohodlný a zdravý spánek dětí.
Je hypoalergenní a antibakteriální,
složena ze 3 vrstev: pružinové, latexové
a kokosové. Snímatelný potah je potažen
patentovanou te�onovou vrstvou, která zvyšuje
odolnost proti skvrnám.

Matrac pre pohodlný a zdravý spánok detí.
Je hypoalergénny a antibakteriálny,
zložený z 3 vrstiev: pružinové kapsovité,
latexové a kokosové. Snímateľný poťah je potiahnutý
patentovanou te�ónovou vrstvou, ktorá zvyšuje
odolnosť proti škvrnám.

oboustranná
obojstranný elastická výplň perforovaný povrch odolná proti skvrnám

odolný proti škvrnám

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu atestované materiály

snímatelný potah
snímateľný poťah

oboustranná
obojstranný elastická výplň rozkládací

rozkladací

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

snímatelný potah
snímateľný poťah

EDUKAČNÍ / EDUKAČNÉ HRAČKY - SENSILLO

Oboustranná matrace se dokonale přizpůsobí 
tvaru těla. Latexová vrstva (9 cm) je výhodná

z důvodu její vysoké �exibility. Díky mikroporézní 
struktuře se vlhkost snadno odpařuje.

Má antibakteriální a hypoalergenní účinky.

Obojstranný matrac sa dokonale prispôsobí
tvaru tela. Latexová podložka (9 cm),

je výhodná z dôvodu jej vysokej �exibility.
Vďaka mikroporéznej štruktúre sa vlhkosť

ľahko odparuje. Má antibakteriálne
a hypoalergénne účinky.

120x60x11 cm

atestované materiály
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MATRACE - SENSILLO STANDARD
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POHANKA-MOLITAN-KOKOS
POHÁNKA-MOLITAN-KOKOS

POHANKA-MOLITAN-KOKOS LUXE ALOE VERA
POHÁNKA-MOLITAN-KOKOS LUXE ALOE VERA

0+ 120x60 cm
140x70 cm

hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu atestované materiály snímatelný potah

snímateľný poťah

Dětská molitanová matrace Sensillo s pohankou, vrstvou kokosových vláken a snímatelným potahem.
Detská molitanová matrac Sensillo s pohánkou, vrstvou kokosových vlákien a snímaťelným poťahom.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrstva kokosových vláken
- vrstva pohanky
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah, který lze sundat a vyprat

- odporúčané ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrstva kokosových vlákien
- vrstva pohánky
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah, ktorý možno sňať a vyprať

Dětská molitanová matrace Sensillo Luxe s vrstvou kokosových vláken, pohankou a snímatelným potahem s obsahem Aloe Vera.
Detská molitanová matrac Sensillo Luxe s vrstvou kokosových vlákien, pohánkou a snímaťelným poťahom s obsahom Aloe Vera.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrstva kokosových vláken
- vrstva pohanky
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah s výtažky z Aloe Vera, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrstva kokosových vlákien
- vrstva pohánky
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah s výťažkami z Aloe Vera, ktorý možno sňať a vyprať

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah



MATRACE - SENSILLO STANDARD

KOKOS-MOLITAN

KOKOS-MOLITAN-KOKOS CLASSIC

0+ 120x60 cm
140x70 cm

hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

Dětská molitanová matrace Sensillo s dvojitou vrstvou kokosových vláken a snímatelným potahem.
Detská molitanová matrac Sensillo s dvojitou vrstvou kokosových vlákien a snímaťelným poťahom.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrchní i spodní vrstva z kokosových vláken
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah, který lze sundat a vyprat

- odporúčané ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrchná i spodná vrstva z kokosových vlákien
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah, ktorý možno sňať a vyprať

0+ 120x60 cm
140x70 cm

hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

Dětská molitanová matrace Sensillo s vrstvou kokosových vláken a snímatelným potahem.
Detská molitanová matrac Sensillo s vrstvou kokosových vlákien a snímaťelným poťahom.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrstva kokosových vláken
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrstva kokosových vlákien
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah, ktorý možno sňať a vyprať
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MATRACE - SENSILLO STANDARD
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KOKOS-MOLITAN-KOKOS LUXE ALOE VERA

LATEX-MOLITAN-KOKOS ALOE VERA

Dětská molitanová matrace Sensillo Luxe s dvojitou vrstvou kokosových vláken a snímatelným potahem s obsahem Aloe Vera.
Detská molitanová matrac Sensillo Luxe s dvojitou vrstvou kokosových vlákien a snímaťělným poťahom s obsahom Aloe Vera.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrchní i spodní vrstva z kokosových vláken
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah s výtažky z Alove Vera, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrchná i spodná vrstva kokosových vlákien
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah s výťažkami z Aloe Vera, ktorý možno sňať a vyprať

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

0+ 120x60 cm
140x70 cm

hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

Dětská molitanová matrace Sensillo s dvojitou vrstvou kokosových vláken, latexem a potahem s Aloe Vera.
Detská molitanová matrac Sensillo s dvojitou vrstvou kokosových vlákien, latexom a poťahom s Aloe Vera.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- 2 vrstvy z kokosových vláken
- latexová vrstva
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah s výtažky z Aloe Vera, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutmi
- 2 vrstvy z kokosových vlákien
- latexová vrstva
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah s výťažkami z Aloe Vera, ktorý možno sňať a vyprať



MATRACE - SENSILLO STANDARD

MOLITAN MEMORY-KOKOS ALOE VERA

KOKOS

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

snímatelný potah
snímateľný poťah

0+ 120x60 cm
140x70 cm

hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

Dětská molitanová matrace Sensillo Memory s dvojitou vrstvou kokosových vláken, termoelastickou pěnou a snímatelným
potahem s Aloe Vera.
Detská molitanová matrac Sensillo Memory s dvojitou vrstvou kokosových vlákien, termoelastickou penou a snímaťelným
poťahom s Aloe Vera.

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- vrstva kokosových vláken
- vrstva termoelasticke pěny 
- vnitřní hypoalergenní polyuretanová vrstva
- polyesterový potah s výtažky z Aloe Vera, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutmi
- vrstva kokosových vlákien
- vrstva termoelasticke peny 
- vnútorná hypoalergénna polyuretánová vrstva
- polyesterový poťah s výťažkami z Aloe Vera, ktorý možno sňať a vyprať

Dětská kokosová matrace Sensillo. Matrace s 4 cm vysokou vrstvou kokosových vláken a snímatelným potahem,
vyrobená z prvotřídních materiálů, přináší dítěti zdravý a pohodlný spánek. 
Detský kokosový matrac Sensillo. Matrac s 4 cm vysokou vrstvou kokosových vlákien a snímateľným poťahom,
vyrobený z prvotriednych materiálov, prináša dieťaťu zdravý a pohodlný spánok. 

- doporučováno ortopedy a fyzioterapeuty
- matrace z kokosových vláken
- polyesterový potah, který lze sundat a vyprat

- doporučované ortopédmi a fyzioterapeutov
- matrac z kokosových vlákien
- polyesterový poťah, ktorý možno zložiť a vyprať



MATRACE - SENSILLO STANDARD
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MATRACE - SENSILLO STANDARD

LATEX-MOLITAN

MATRACE HR PĚNA / MATRAC HR PENA ALOE VERA

Matrace Sensillo latex-molitan. Oboustranná matrace pro nejmenší děti. Je vysoce �exibilní a dokonale se přizpůsobí přirozeným 
křivkám těla. Poskytuje správnou podporu páteře. Klasická polyuretanová pěna zajišťuje správnou tvrdost podložky v prvních měsících 
života. Matrace má jemný potah, který lze sundat a prát v pračce. Doporučeno ortopedy a fyzioterapeuty.

Matrac Sensillo latex-molitan. Obojstranný matrac pre najmenšie deti. Je vysoko �exibilný a dokonale sa prispôsobí prirodzeným 
krivkám tela. Poskytuje správnu podporu chrbtice. Klasická polyuretánová pena zaisťuje správnu tvrdosť podložky v prvých mesiacoch 
života. Matrac má jemný poťah, ktorý možno zložiť a prať v práčke. Doporučené ortopédmi a fyzioterapeutmi.

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu atestované materiály snímatelný potah

snímateľný poťah

0+ 120x60 cm
hypoalergenní, 
antibakteriální

hypoalergénny, 
antibakteriálny

cirkulace vzduchu
cirkulácia vzduchu

atestované materiály snímatelný potah
snímateľný poťah

Oboustranná matrace Sensillo s vrstvou studené HR pěny. HR pěna zajistí odolnost proti deformaci a dokonale se přizpůsobí křivkám 
těla. Vrstva PUR pěny zpevněná plstěnou vrstvou zajistí správnou tvrdost podkladu v prvních měsících života dítěte. Povlak je vyroben 
z tkaniny s obsahem Aloe Vera. Je velmi měkký na dotek a má antibakteriální a antialergické vlastnosti. Povlak lze sundat a prát v 
pračce.

Obojstranný matrac Sensillo s vrstvou studenej HR peny. HR pena zaistí odolnosť proti deformácii a dokonale sa prispôsobí krivkám 
tela. Vrstva PUR peny spevnená plstenou vrstvou zaistí správnu tvrdosť podkladu v prvých mesiacoch života dieťaťa. Povlak je 
vyrobený z tkaniny s obsahom Aloe Vera. Je veľmi mäkký na dotyk a má antibakteriálne a antialergické vlastnosti. Povlak možno zložiť 
a prať v práčke.



MATRACE - SENSILLO STANDARD PŘÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO - SENSILLO

Nepromokavá podložka
Nepremokavá podložka

50x70 cm, 70x70 cm,
60x120 cm, 70x100 cm,
70x140 cm, 100x140 cm

Rukávník na kočárek
Rukávnik na kočík
různé barvy / rôzne farby
40x45 cm

Rukávník na kočárek 2ks
Rukávnik na kočík 2ks

různé barvy / rôzne farby
40x21 cm

Polštář - klín Luxe s aloe vera
Vankúš - klin Luxe s aloe vera
60x38x7 cm (do postýlky / do postieľky)
30x38x7 cm (do kočárku / do kočíka) 

Kojenecký polštář - 2 klíny
Dojčenský vankúš - 2 kliny

54x38 cm

Jednorázová podložka 5ks v balení
Jednorazová podložka 5ks v balení
40x60 cm

Univerzální vložka do autosedačky
Univerzálna vložka do autosedačky

62x25x6 cm

Polštář - klín / vankúš - klin
59x37x7 cm (do postýlky / do postieľky)

30x37x7 cm (do kočárku / do kočíka)

CARERO s.r.o.
Písek 311, 739 84 Písek

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: 555 508 930 / CZ
Tel: 04 1228 9909 /SK
e-mail: info@carero.cz

® 
www.carero.cz
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Distributor/Distribútor:


