
made with love



ПРО НАС
Effiki - Польський бренд, який пропонує текстильні вироби найвищої
якості для дітей. Він росте зі своїми клієнтами з 2010 року.

Наша пристрасть - задоволення потреб найвибагливіших клієнтів. Ми
створюємо вироби, які вирізняються дизайном, якісними продуктами,
які є інноваційними, красивими та привертають увагу елегантним
покриттям

Ми використовуємо тільки захищені від дітей тканини Oeko-Tex. Ми
вже багато років співпрацюємо з провідними магазинами в Польщі,
Чехії та Словаччині і розширюємо мережу партнерів у Німеччині,
Швейцарії, Італії, Данії, Норвегії, Словенії, Хорватії, Румунії, Іспанії
та Болгарії. Розширення бренду охопило також Китай, Японію та
Північну АмерикуEffiki - бренд, якому довіряють тисячі клієнтів у
всьому світі, що ще більше мотивує нас до реалізації нових ідей та
подальшого розвитку.



НАШІ
ПЕРЕВАГИ

СЕРТИФІКАТИ
ВІДПОВІДНОСТІ

ГІПОАЛЕРГЕННА
ПРОДУКЦІЯ

ВІДПРАВЛЕННЯ В
ДЕНЬ
ЗАМОВЛЕННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ
СУПРОВІД
МЕНЕДЖЕРА

ЗРУЧНИЙ СПОСІБ
ОПЛАТИ

КОНКУРЕНТНІ 
УМОВИ
СПІВПРАЦІ



НАШІ 
ЦІННОСТІ

Працюємо так щоб нас рекомендували

Найкращий подарунок для дитини - це безпечна іграшка

Гарантуємо любов з першого дотику

Піклуємось про кожного клієнта як про себе



КАТАЛОГ



НАБІР 2-ОХ ПЕЛЮШОК
115*115

МУСЛІНОВІ ПЕЛЮШКИ

НАБІР 2-ОХ ПЕЛЮШОК НАБІР 3-ОХ ПЕЛЮШОК
70*70115*115



EFFIKI З ШАРИКОМ EFFIKI В СПОРТКАРІ EFFIKI БАЛЕРИНА
70*100  70*100 70*100

БАМБУКОВІ ПЕЛЮШКИ



ЗАЙЧИК EFFIKI L
Розмір: 50 см
Виготовлений з гіпоалергенних матеріалів

ЗАЙЧИКИ
EFFIKI

ЗАЙЧИК EFFIKI М
Розмір: 35 см
Виготовлений з гіпоалергенних матеріалів

ЗАЙЧИК EFFIKI S
Розмір: 20 см
Виготовлений з гіпоалергенних матеріалів



Зайчики Effiki,
сірі
З рожевими вушками

Зайчики Effiki, 
сірі
З сірими вушками

Зайчики Effiki, 
сірі
З голубими вушками



Зайчики Effiki,
рожеві
З сірими вушками

Зайчики Effiki,
білі
З білими вушками

Зайчики Effiki,
блакитні
З сірими вушками



ЗАЙЧИКИ
EFFIKI DOUDOU

Іграшка Effiki DouDou - стане улюбленою для
дитини під час відпочинку, сну, подорожі або
сімейної поїздки. Ніжна і натуральна тканина не
подразнює ніжну шкіру малюка.

Тканина: 80% бавовна, 20% поліестер
Розмір: 30см.



Продовження чудової серії кроликів, цього разу у вигляді брязкальця для наймолодших.
Зроблена з найтоншої тканини, вона видає бадьорий звук брязкання, коли рухається.
Брязкальце, безумовно, стане улюбленою іграшкою дітей.
Тканина: 80% бавовна, 20% поліестер
Розмір: 30см.

БРЯЗКАЛЬЦЯ EFFIKI 



ЛАВАНДОВИЙ
СОННИК

Іграшка Effiki лавандовий Effik - стильна, мила новинка
від Effiki з приймний сюрпризом. У кожної іграшки на
животику є кишення, застебнута на липучках, а
всередині мяке оксамитове сердечко наповнене
лавандовими кульками. 

Серце можна витягнути, і завдяки стрічкам, повісити на
ліжечку або колясці під час прогулянок. Аромат
лаванди відлякує комарів. Їх також можна замінити,
коли аромат стане менш насиченим.

Розмір: 24 см.



Крихітне оксамитове серце, наповнене ароматом
лаванди та стрічками, щоб повісити його куди
завгодно. Ви можете використовувати його різними
способами - як заміну, коли аромат вашої лавандового
серця стане менш насиченим або просто повісьте її на
дитяче ліжечко або дитячу коляску. Запах лаванди
відлякує комарів.

ЛАВАНДОВЕ СЕРЦЕ



КОКОНИ
від новонародженого до 4-6-місячного
віку
дві стрічки дозволяють регулювати
розміри та підвищувати безпеку
легкий та зручний у подорожі
міцний, але м'який пінопластовий
матрац, оточений м'яким краєм,
забезпечує додаткову підтримку та
великий комфорт
високі і м’які краї гнізда забезпечують
затишне і комфортне місце для сну

Характеристики:

Зовнішній розмір: L87 × H48 см
Внутрішній розмір вимірювання: L65 ×
W32 см

Матеріал: Оксамит
Матрац: пінополіестер



Розмір: 70*100 см
Матеріал: 100% поліестер

УТЕПЛЕНІ КОВДРИ
Ковдру зроблено з високоякісного атласного
 бавовни з малюнком кролика Еффіка, 
зі зворотного боку вельветовий ніжна тканина. 

М'який наповнювач робить ковдру відмінний для
дитячого ліжечка, також можна використовувати 
під час прогулянки з малюком.



ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА
2-х частинний набір складається з наволочки та ковдри. Натуральний бавовняний сатин,
м'який, дихаючий і підходить для чутливої дитячої шкіри.
Розмір: 100х135см ідеально підходить для дитячих ліжок, для дітей від 0 до 6 років.
Розмір постільної білизни: подушка 40х60см ковдра 100х135см.
Склад: 100% атласна бавовна
Сертифікат OEKO-TEX ™ 100

РОЗМІРИ: 70*100, 100*135РОЗМІР:100*135



Дуже м’який і затишний, він захистить вашу дитину під час сну.
Універсальний, підходить для всіх ліжок, навіть заокруглених, для
матраців розміром 70x140.

Завдяки великій кількості ремінців, можна легко закріпити захист до
дитячого ліжка.
Розмір: 420 см (довжина) x 30 см (висота)
Підлягає для прання в машинці. БЕЗ віджиму
100% бавовна з трикотажним покриттям, 100% гіпоалергенна набивка
піни.
Сертифікат OEKO-TEX ™ 100

Розміри: 70*140; 60*120

БАМПЕР ДЛЯ ЛІЖЕЧКА



ГІПОАЛЕРГЕННІ КОВДРИ

Набір ковдри та подушки
Прекрасно зігріває сплячу дитину в холодну погоду, дозволяючи
при цьому йшкірі дихати.
Спеціальне гіпоалергенне покриття, гальмує ріст кліщів і бактерій.

Унікальна прошивка забезпечує рівномірний розподіл
теплоізоляційного шару навіть після повторного миття.
Прати при 40 ° С без використання хлору.
Прекрасно підходить для постільних наборів Effiki.

Розміри: ковдра 95 см х 135 см подушка: 40 см х 60 см



Матеріал: наволочка бавовна, наповнювач силіконові
кульки

МІСЯЧНА ПОДУШКА XXL
Незамінна подушка для годування.⠀Ідеально підходить
для гуляння і сну.⠀Більше того, подушку можна
використовувати для читання або просто як
декоративний елемент.

М'який наповнювач робить ковдру відмінний для
дитячого ліжечка, також можна використовувати 
під час прогулянки з малюком.



EFFIKI З ШАРИКОМ EFFIKI В СПОРТКАРІ EFFIKI БАЛЕРИНА
70*100  70*100 70*100



ВОВНЯНА КОВДРА

Плед зроблений з вовняної пряжі вищої якості, що забезпечить комфорт і безпеку для
дитини. Не викликає алергії і подразнення на шкірі, не залишає ворсинок на одязі або
ліжка. Плед можна прати вручну і в пральній машинка.

Розмір: 75*110 см
Матеріал: 50% шерсть, 50% акрил



БАВОВНЯНЕ ПОКРИВАЛО

Ідеально підходить для першої ковдри в лікарню на прогулянку.

Розмір:  75 х 90 см.
Матеріал: 100% бавовна



ШАПОЧКА ДЛЯ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ
Дуже м'яка та нажна шапочка для малюка.
Має сертифікат OEKO-TEX ™ 100

0 - 1 місяці;
1-3 місяці.

Представлена в двох розмірах:

біла
сіра
блакитна
рожева

В 4-ох кольорах:



ПРОСТИРАДЛО ДЛЯ ЛІЖЕЧКА

Простирадло має резинку, завдяки якій вона не сповзає з матрасу і чудово тримається.
Матеріал натуральний і гіпоалергенний, тому не шкодить дитині.
Колір: білий та сірий
Матеріал: 100% бавовна
Розміри білого: 70*140; 60*120
Розміри сірого: 50*80; 70*140; 60*120



Рушник виготовлено з високоякісного махрового осушувача на одній стороні, і приємного на
дотик велюру з іншого, що підвищує відчуття свіжості.

70*70;
95*95.

Розміри:

Матеріал: 100% бавовна

ДИТЯЧІ РУШНИКИ З КАПЮШОНОМ



КОНВЕРТИ ДЛЯ 
НОВОНАРОДЖЕНИХ

Набір для новонародженого Effiki:
М'який і затишний конверт ( зручний у використанні, 
виконаний в простому і лаконічному сучасному дизайні.
Красиві стрічки дозволять зав'язати бант.

70*70 від 0-1міс.
Розміри:

Зовнішній матеріал: оксамит
Внутрішній матеріал: хлопоковий трикотаж)



ДИТЯЧІ РЮКЗАКИ 

Світловідбиваючі накладки спереду і ззаду.
Містке основне відділення з довгою 
застібкою-блискавкою, 
що дозволяє легко упакувати і розпакувати.

Розміри: 31 см х 24 см х 11 см
Об'єм: 8 л
Матеріал: 100% поліестер



Пенали Effiki мають дуже стильний дизайн, який
сподобається будь-якій дитині незалежно від віку.
Бувають у трьох дизайнах та кольорах: рожевий з
принтом балерини - “Dancing Ballerina”, синім - 
“The Racer” та сірий - “Ballon”.

ПЕНАЛ

Розміри: 21 см х 6 см х 10 см
Матеріал: 100% поліестер



ДИТЯЧА ТЕКСТИЛЬНА СУМКА

можна використовувати як сумку і як рюкзак
присутні світловідбиваючі елементи для більшої 

100 % поліестер ідеально підходить

Характеристики:

безпеки на зовнішній стороні є етикетка для підписання
сумки матеріал

для дошкільного віку зручний для поїздок чи просто 
прогулянок.

Розмір: 35 х 24 х 8



ДИТЯЧА ПОДУШКА

Подушка Effik - надзвичайно м'яка, зручна
подушка для дітей і немовлят. 
Ідеально підходить для коляски і дитячого
ліжечка. Виготовлена з м'якого велюру з бавовни,
з декоративною монограмою Effiki.

Розмір: 25х35 см



КОНТАКТИ
EMAIL

effikiua@gmail,com

МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН

38068  355 0652

INSTAGRAM

effiki_ukraine

FACEBOOK

facebook.com/effikiua/

WEBSITE

https://effiki.com.ua/


