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NAGRODY DLA FIRMY KGK TREND
Właściciela marki Neno:

od  1  d n i a  ży c i a

PREMIUM



MARKA TOP #1 W POLSCE
Neno to wiodąca marka na polskim rynku 
produktów dziecięcych. Posiada oficjalną 

rekomendację Polskiego Towarzystwa 
Położnych oraz prestiżowe wyróżnienia: 

Made in Poland, Diamenty Forbesa, 
Wybór Rodziców 2022, Laur Klienta - 

Odkrycie Roku 2022 oraz Gazele Biznesu.
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Produkt może posłużyć 
Wam nie tylko jako 

wspomagający usypianie 
bujak. Mechanizm 

blokady, który 
unieruchamia stelaż, 

zamienia Neno Nube  w 
stabilny leżaczek, idealny 
do codziennego użytku i 

łatwy do 
przetransportowania.

bujaczek
leżaczek

PREMIUM



5 PUNKTOWE
WSPARCIE 

Bujaczek jest 
niezastąpionym strażnikiem 

bezpieczeństwa zarówno 
ruchliwego, jak i spokojnego 

malucha. 5 otulonych 
pokrowcem pasów 

stabilizuje pozycję, dzięki 
czemu nie musisz martwić 
się, że dziecko wypadnie z 

siedziska. 
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Nube stanowi doskonałe miejsce 
odpoczynku. Wszystko za sprawą bujania, 
które naśladuje znajome dziecku ruchy z 
okresu prenatalnego i pomaga zasnąć. 

ALTERNATYWA
DLA KOŁYSKI
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REGULOWANE
SIEDZISKO

Neno Nube posiada 
regulowane siedzisko 
(2 poziomy kąta 
nachylenia).
Wygodną pozycję dla 
małego użytkownika 
ustawisz przy pomocy 
dużego przycisku. 
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Neno Nube został zaprojektowany tak, aby 
jak najlepiej dostosować pozycję do 
Waszych preferencji. Nie tylko siedzisko 
posiada regulację. Wybierz jeden z trzech 
kątów nachylenia i ciesz się z użytkowania 
bujaczka.

REGULOWANE OPARCIE
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5 POZIOMÓW
BUJANIA

Każde maleństwo preferuje 
inną siłę kołysania, dlatego 
Nube został wyposażony w 
opcję dostosowania 
intensywności ruchu do 
indywidualnych potrzeb.
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DOTYKOWY WYŚWIETLACZ
Kolejna z zalet produktu to nowoczesny, dotykowy 
wyświetlacz z szybkim dostępem do menu oraz funkcji, 
takich jak regulacja poziomów bujania czy timer. 
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ZDALNE
STEROWANIE 
Produkt w zestawie zawiera pilot 
pozwalający na zdalne uruchomienie 
wszystkich opcji, w tym bardzo 
przydatnej funkcji SLEEP (2 poziom 
bujania, 15 minut). Jest ona szczególnie 
pomocna przy stałych porach usypiania 
malucha.

     muzyką
     poziomem bujania
     timerem
     trybem sleep

steruj:

S L E E P NU B E
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     muzyką
     poziomem bujania
     timerem
     trybem sleep

WBUDOWANE MELODYJKI

10 zaprogramowanych kołysanek to pomoc dla każdego rodzica! 
Możliwość aktywowania melodii podczas bujania pomaga 
dziecku zapaść w głęboki sen. 
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POŁĄCZENIE BT Nie martw się, jeśli Twoja pociecha usypia tylko przy dźwiękach 
konkretnej piosenki. Funkcja BT sprawia, że Nube łączy się z telefonem 
i transmituje wybraną przez Ciebie muzykę. 
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WYJDŹ NA ZEWNĄTRZ
Bujaczek Neno to świetny towarzysz 

odpoczynku na świeżym powietrzu w 
przydomowym ogrodzie. Delikatna 

moskitiera, umieszczona w daszku, chroni 
malucha przed atakiem komarów, a 
bateryjne zasilanie pozwala na kilka 

godzin pracy urządzenia bez dostępu do 
prądu. 

PREMIUM



Neno Nube daje Ci szansę na 
personalizację. Zarówno załączone 

zabawki, jak i daszek oraz poduszka 
mogą zostać odczepione w każdej 

chwili. 

zdejmij/
załóż
zabawki

załóż/
odczep
poduszkęzaczep/

odczep
moskitierę
o daszek

DOSTOSUJ
DO SWOICH

POTRZEB
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STABILNE, GUMOWE STOPKI 
Gumowe stopki, przytwierdzone do podstawy bujaka, nie 
rysują podłogi, dzięki czemu nie musisz martwić się o 
powstanie zniszczeń na powierzchni parkietu. 
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ŁATWOŚĆ
UTRZYMANIA
HIGIENY 

Kiedy pokrowiec bujaczka 
Nube jest brudny, z 
łatwością możesz go zdjąć i 
uprać w niskiej 
temperaturze, w delikatnym 
trybie. Tylko tyle dla Twoich 
rąk, aż tyle dla oszczędności 
czasu! 
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WYSELEKCJONOWANE
 MATERIAŁY

Nasz zespół projektantów wybrał najwyższą jakość 
materiałów w trakcie pracy nad Neno Nube. Twoje 

dziecko będzie cieszyło się nadzwyczajną miękkością 
wyselekcjonowanego przez nas weluru. Pokrowiec 

bujaka w neutralnym, szarym kolorze doskonale 
komponuje się z wystrojem nowoczesnych i 

minimalistycznych wnętrz.

PREMIUM

miękki welur

najwyższej jakości materiały



REGULOWANY
DASZEK

Regulowany daszek zapewnia 
ochronę przed nadmiernie 

rażącym światłem żarówki lub 
promieniami słonecznymi.
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Timer, odmierzając 
każdą minutę 
odpoczynku 
dziecka, pomaga 
dopasować czas 
bujania do 
aktualnych potrzeb.

TIMER
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Neno Nube 
otrzymujesz w 

zestawie, który 
zawiera wszystko, 

czego potrzebujesz, 
aby wygodnie 

korzystać z produktu: 
bujak, pilot 

umożliwiający zdalne 
sterowanie, zasilacz i 

dokładną instrukcję 
użytkowania.

CAŁY ZESTAW
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ZASILANIE PRZEWODOWE
I BEZPRZEWODOWE 

4 X BATERIA  AAA

Nube, 
oprócz zasilania 

przewodowego, posiada 
także zasilanie bateryjne. 

Dzięki temu z łatwością  
skorzystasz z jego pomocy w 
domu i na świeżym powietrzu, 
bez konieczności używania 
prądu.  

PREMIUM



BOX
ECO

PREMIUM

W Neno dbamy 
o środowisko, 
dlatego 
opakowanie 
bujaczka Nube 
zostało 
wykonane z 
kartonu 
przeznaczonego 
do recyklingu.

EKOLOGICZNE
OPAKOWANIE



NUBE

NAGRODY DLA FIRMY KGK TRADE
Właściciela marki Neno:

Dopuszczalna waga dziecka:
Ilość poziomów bujania:
Ilość poziomów nachylenia oparcia:
Ilość poziomów nachylenia siedziska:
BT:
Waga produktu:
Wymiary:
Kod EAN:
Kod CN:
Wymiary pudełka:
Waga pudełka:
PN: 
Zawartość zestawu:

DANE TECHNICZNE
do 9 kg

5

3

2

5.2

4,6 kg

53.5x73.2x72.5 mm

5902479673899

94032080

545x180x390 mm

5,7 kg

NEN-BAB-ME001

Bujak • Pilot • Zasilacz • Instrukcja 

BOX
ECO

łączność2w1
bujaczek
leżaczek
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