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Á Götz babák kifejező arca minden baba-anyuka szívét meghódítja! Minden 
arcforma más, így mindenki megtalálhatja a számára legkedvesebbet. Az 
Götz babák gyártása során évtizedek óta a legmagasabb minőség ötvöződik 
a legfrissebb trendekkel, így biztosak lehetünk benne, hogy a Götz babák 
elnyerik a kicsik és a nagyok szívét is!  

 

A Götz termékek gyártója: Götz Puppenmanufaktur International GmbH 

Cím: Einberger Strasse 113 D-96472 Rödental, Németország 

 

Magyarországi márkaképviselet: 3D Model Hungary Kft. 

Cím: 2000 Szentendre, Körte utca 14. 

Adószám: 25924246-2-13 

Telefonszám: +36706767577 

E-mail: goetz@3d-model.hu 

Web: https://goetz.hu/ 

 

Minőség és biztonság: 

A Götz termékek gyártása során valamennyi felhasznált alapanyag megfelel a 
legszigorúbb minőségi és biztonsági feltételeknek: nem tartalmaznak sem káros 
azoszínezéket, sem mérgező műanyag lágyítókat.         
 

Valamennyi Götz termék tesztelésre kerül az EN-71, az európai játékbiztonsági normákat 
tartalmazó rendeletnek való folyamatos megfelelés érdekében. A Götz termékek (a 
kifejezetten másként jelölteket leszámítva) biztonságos játéknak minősülnek az EN-71 
Európai Uniós rendelet 1-3 részében meghatározottaknak megfelelően, 36 hónapos 
kortól ajánlottak. 

Azo-mentes  
A Götz babák készítéséhez felhasznált valamennyi alapanyag azomentes, azaz nem 
tartalmaz karcinogén színezéket.  

Ftalát-mentes  
Minden felhasznált alapanyag ftalát-mentes. 

  

https://goetz.hu/


Termékismertető Götz játékbabákhoz 

 

Ajánlott korosztályok 

Minden Götz baba 36 hónapos kortól ajánlott, kivéve: 

Baby Pure babák: újszülött kortól 

Muffin és Aquini babák: 18 hónapos kortól 

 

Tisztítás és ápolás 

Külső tisztítás: 

Á Götz babák felszínét nedves, semleges mosószeres puha textilkendővel lehet tisztítani.    
 
Kemény (vinil) testű babák tisztítása:  

Á kemény testű babák minden tagja vinilből készült. Ez az anyag vízálló, legfeljebb 30°C 

fokos hőmérsékleten mosható. Mosás után a babákat gondosan meg kell szárítani.  

A Götz babák mosógépben moshatók, azonban szárítógépben nem száríthatók, a magas 

hőmérséklet kárt tehet a babában (eldeformálódhat).  

 

 
 
 

Puha (texil) testű babák tisztítása:  

Á puhatestű Götz babák törzse textilből készül, a tömőanyaguk vlies. Á test többi része: a 

fej, a karok és a lábak vinylből készülnek, csakúgy, mint a teljesen kemény testű babáké.  

Ámennyiben a Götz babákat mosógépben mossuk, javasoljuk fehér színű párnahuzatba 

tenni őket a mosógépbe. Mosás után a babákat gondosan meg kell szárítani.  

A Götz babák mosógépben moshatók, azonban szárítógépben nem száríthatók, a magas 

hőmérséklet kárt tehet a babában (eldeformálódhat). 



 

Áz Áquini (fürdethető) babák belső tisztítása:  

Az Aquini babák belseje kézmeleg vízzel tisztítható, amennyiben étellel szennyezett, egy 

kevés mosogatószert is lehet tenni a vízbe, az utolsó lépésben mindig tiszta vízzel öblítsük 

át. Éz a művelet többször elvégezhető, amíg a baba belseje teljesen nem lesz tiszta. Utolsó 

lépésként ültessük fel a babát legalább ½ órára (ha van, akkor egy Götz bilire), hogy 

minden folyadék eltávozzon a belsejéből.                                                                                                                  A 

Götz Áquini babák csak vízzel ajánlott „itatni”. Kérjük, hogy ne „etessék” a babát tejjel vagy 

tejpéppel, mert a víztől eltérő anyagok foltosodást, károsodást okozhatnak a baba 

anyagában.  

 

 

Haj: 

A Götz játékbabák haja kézmeleg vízben semleges, ápoló anyagot nem tartalmazó 

samponnal vagy mosószerrel mosható. Mosás után a babák haja kifésülhető, nem 

melegíthető hajcsavarókkal formázható. A Götz babák haja szobahőmérsékleten is 

gyorsan megszárad, hajszárítóval a hideg fokozatot beállítva szárítható. Ha hajszárítóval 



szárítjuk a baba haját, akkor tartsunk 20 cm távolságot a haj és a hajszárító között, hogy 

megelőzzük a haj károsodását. 

 

Termékismertető Götz babaruhákhoz 

Ajánlott korosztály 

3 éves kortól 

Tisztítás és ápolás 

A Götz babaruhák kézzel, langyos vízben vagy mosógépben, 30°C-on moshatók. 

Szobahőmérsékleten száríthatók, a változatos anyagfelhasználás miatt, főszabályként 

szárítógépbe nem tehetők! Á száraz babaruhák alacsony hőfokon vasalhatók.  

 

 

 


