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Zacht en schattig: dat is wat je vind bij elk  
stuk Babykleding van Medline. Nog meer, elk 
kledingsstuk is van een goede kwaliteit en  
heeft een lange levensduur met een goede  
prijsverhouding waar Medline om bekend staat.
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Baby mutsjes en sokjes
Ons kleurrijke en functioneel gebreide mutsjes helpen de 
baby warm te blijven. Gemaakt van zacht en warm garen. 
Kies uit een enkel laags mutsje in de kleuren blauw, roze 
of gecombineerd. Of kies uit een deluxe 2 laags mutsje wit, 
blauw en roze.

Artikel nummer Kleur                           Verpakkingshoeveelheid

Enkel laags baby mutsjes
MDT211434B Blauw gestreept             50 stuks per karton
MDT211434P Roze gestreept               50 stuks per karton
MDT211434PB Roze/Blauw gestreept   50 stuks per karton

Muts met sokjes
MDT211432* Muts en sokjes               1 dozijn per karton

MDT211433* Sokjes                             1 dozijn per karton 

Baby handschoentjes 
MDTDDR116 Gemixte pastel kleuren  1 dozijn per karton

 
*geef P voor roze, B voor blauw en W voor wit

Neem extra zorg voor  
de baby.
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BABY KNUFFEL
DEKENTJES
De knuffel dekentjes van 
Medline, is een van de meest 
succesvolle producten. Het 
verhaal is op de
nationale Publieke radio 
geweest.
De bekende blauw en roze 
gestreepte dekentjes zijn 
gebruikt over de hele wereld 
om pasgeboren babies in te 
wikkelen.

Het eenvoudige dekentje 
speelt een kleine rol tijdens 
de grote gebeurtenis van een 
geboorte. De absorberende 
zachtheid komt nu in een leuke 
en neutrale kleur, prints en 
natuurlijk ook in de bekende 
gestreepte blauw en roze optie.

MEDLINE BABY KNUFFEL
DEKENTJES 

Artikel nummer         Omschrijving      Maat              Verpakking
MDTPB3C40STR     Wit, roze en blauwe  
         border streep                   76cm x 102cm     72 stuks per karton
MDTPB3C40ELE     Olifanten print                 76cm x 102cm       72 stuks per karton
MDTPB3C40DNO   Dinosaurus print              76cm x 102cm     72 stuks per karton

Dinosaurus print 

De laatste  
uitgave

De
klassieke

Behaaglijk 
en warm

Slaapzak
Houdt losse dekens uit het baby’s gezichtje

 
 
 
 
 

Artikel nummer         Omschrijving              Verpakking
MDT01144SAC        Licht blauw              24 stuks per karton

Zoooooooooooooo zacht!
Baby’s zullen zich zeker in deze 100% 
katoenen met flanelle deken thuisvoelen. 
Zo zacht, warm en pluizig, ze zijn erg mooi 
op het bedje of als ontvangst deken. 

De slaapzak kan gedragen worden als deken 
dat de baby warm en behaaglijk houdt zonder 
losse dekens. De rits zit aan de voorkant 
voor een makkelijke toegang voor luier 
verschoningen, en controles.  
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Medline zorgt!
Zoals jullie voor de allerkleinste patientjes zorgen, 
zorgt Medline voor de pediatrische kleding die hun 
bedekken, en warm houden.
Maar we begrijpen dat een zachte deken, een mooi 
gebreide muts of een slaapzak nog meer doet. 
Onze pediatrische producten kunnen helpen bij 
het promoten van veilig slapen, patient voldoen-
ing, comfort en een gevoel van welzijn. Laten we 
meer zorgen...... samen.


