
Výrobky značky Niny vznikly ve spolupráci s německou 
designérkou Britou Hurter, jejíž osobnost je ve světě 
designu pojmem. Tato designérka klade ve svých návrzích 
důraz nejen na design, ale i na funkčnost hraček a po celou 
dobu procesu vývoje s námi absolvuje i návštěvy výrobních 
závodů tak, aby mohla kontrolovat svou myšlenku od jejího 
počátku až po konečný produkt.

Hračky pro nejmenší
Baby toys

Niny brand products have been developed in cooperation 
with the German designer Britta Hurter who is well known 
in the world of design. In her work, Britta Hurter puts 
emphasis on the appearance as well as on the functionality 
of toys and remains involved in the entire product 
development process, visiting manufacturing facilities to 
track the realization of her ideas from the beginning until 
completion of the final product.
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700021 
Polohovací půlměsíc „Niny“
„C“ shaped pillow Niny
1  36×28 cm

700025 
Didaktický slon s labyrintem
Didactic elephant with a labyrinth
1  27×18,5 cm # 29 cm 

700026 
Magická kolečka „Niny“
Magic Wheels „Niny“
1  30×22,5 cm 

700029 
Dřevěné kostky
Wooden Baby blocks 

SPRÁVNÁ HRAČKA 
ROKU 2020
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700008 
Pejsek “IPO” s 60ti míčky
IPO the comforting dog with 60 balls
1   124 cm 

700002 
Mazlící pejsek „IPO“
IPO the cuddly puppy
#  17 cm 

700015 
Pískací chrastítko pejsek „IPO“
Cuddly puppy with squeaking 
rattle „IPO“
#  18 cm 

•   IPO má v hlavě jen samé nesmysly! 
•  IPO has a head full of nonsense! IPO

700017 
Mazlící veverka „APIA“
Cuddly squirrel „APIA“ 
#  19  cm 

APIA • APIA chvíli v klidu neposedí! 
• APIA is always on the move! 

• MATAHI je lenivý mlsoun!
• MATAHI is a lazy sweet tooth!MATAHI

700011 
Mazlík s chrastítkem, medvídek „MATAHI“
Doudou teddy with rattle „MATAHI“
#  látka/fabric: 21 cm 



127126

Hračky pro nejmenší / Baby toys Hračky pro nejmenší / Baby toys

700013 
Mazlící sova „HOKU“
Cuddly owl „HOKU“
#  19 cm 

700001 
Mazlící  polštář, sova “HOKU”
HOKU the Owl, comforting pillow
#  46,5 cm 

• HOKU je velmi, velmi chytrý!
• HOKU is very very smart!             HOKU

700009 
Oslík LAKI, multiaktivní hračka
Activity riding donkey “LAKY”
1   62 cm 

700005 
Mazlící oslík „LAKI“
LAKI the cuddly donkey
#  21,5 cm 

700014 
Mazlík s chrastítkem, oslík „LAKI“
Doudou donkey with rattle „LAKI“
#  cm 

•   LAKI je někdy trošičku tvrdohlavý! 
•  LAKI is a bit stubborn sometimes!           LAKI



700006 
Panáček “KEIKI”
KEIKI the boy doll
#  41 cm 

700007 
Panenka “ALANI”
ALANI the doll
#  44 cm 

700019 
Moje první knížka NINY
My first book NINY 
#  12x12 cm 
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•   KEIKY je rošťák a lumpárna mu kouká z očí. 
•  KEIKY is a scamp and he is always ready  

to pull some monkey tricks.      

•   ALANI je něžná holčička. 
•  ALANI is a gentle and nice little girl.              KEIKY ALANI 

700004 
Míček „NINY“
NINY activity ball
1   13 cm 

700020 
Textilní kostky NINY
Textile blocks NINY 
#  9x9 cm 
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700016 
Niny baby set: deka, válec a míček
Niny baby set: blanket, activity roller pillow and a ball
1  deka/blanket 67x100 cm, válec/roller pillow 43 cm, 
míček/ball Ø 11 cm

700023 
Látková hrazda s dekou „Niny“
Fabric Baby Gym „Niny“ 
1  110×110 cm, 1  deka/blanket 88x88 cm

700030 
Velká hrací deka „Niny“
Large Baby Playmat „Niny“ 
1  150×150 cm

Toto autorské dílo je registrováno u Art&Copyright pod číslem 200-16-20-1 ze dne 10.11.2020. 
This work is registered with Art&Copyright  under number 200-16-20-1 of November 11, 2020. 

700027 
Dřevěná hrazda „Niny“
Wooden Baby Gym „Niny“
1  56×45 cm # 49 cm 


