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Big Memories
Het heeft een poosje geduurd maar hier is het dan! Onze aller-

eerste magazine voor Mrs Designs Baby, boordevol nieuwe 
producten, inspiratie en cadeautips.

Nieuwe producten ontwerpen vind ik een van de leukste dingen om 
te doen, maar nieuwe producten ontwerpen voor kinderen blijft toch 
bijzonder. Ik mag namelijk alle nieuwe producten uittesten bij een 
zeer kritische jury : mijn neefjes en nichtjes.
Ik kwam er al gauw achter dat zij het super leuk vonden om hun naam 
overal op terug te zien. ‘Kijk mam dat is mijn naam op een hele grote 
legoblok!’ 
 
Het personaliseren van producten voor kinderen vind ik daarom extra 
bijzonder. Zij hebben het gevoel dat iets speciaal voor hun gemaakt 
is. Het zijn kleine dingen maar dingen die ze altijd zullen blijven  
herinneren of bewaren.

De nieuwe babycollectie is nog nooit zo groot geweest en de hou-
ten speelgoed is een hele mooi lijn waar we enorm trots op zijn. Stuk 
voor stuk met de hand gemaakt in Schotland en verkrijgbaar in de 
mooiste kleurencombinaties.

Kijk eens rond in ons magazine waar prachtige nieuwe producten te 
zien zijn. Doe inspiratie op voor de inrichting van de slaapkamer van 
jouw kleintje, met mooie opbergboxen, houten speelgoed, knuffels 
en nog veel meer.

Veel inspiratie plezier!

Liefs,
Helena 

Little Things
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HEART BLANKET 
Deze mooie handgemaakte babydeken met hart en naam past door haar kleuren in  
elk babykamer en is een mooi cadeau voor jong en oud. 

Prijs per stuk

€34,95
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Her first 
   handbag!
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RING   STACKER 
Deze superleuke houten 

ring stapelaar is een echte 
musthave voor de  

kinderkamer. De ring  
stacker staat leuk op een 

mooi plankje in de slaapka-
mer maar is  

vooral leuk om mee  
te spelen.

Prijs per stuk

€28,95

TELRAAM
Deze super leuke houten 
telraam is niet alleen een 
eyecatcher voor in de ba-
bykamer maar vooral erg 

leuk om mee te spelen! 

TIP: ook erg leuk om als 
(kraam) cadeau te geven!

Prijs per stuk

€33,95
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LITTLE DOTS BAG
Zie jij je kleintje al aankomen lopen met dit schattige tasje? 
Het tasje is handgemaakt uit gerecycled karton, de verf die gebruikt wordt is 
op waterbasis en dus milieuvriendelijk.

Prijs per stuk

€17,99
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It’s the perfect combination of toy and  
decor AND they are CE  certified
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RING STACKER 
Deze prachtige  
ring stacker is te  
verkrijgen in  
drie varianten: 
pastelkleuren, 
zwart-wit en  
mint-hout

Prijs per stuk

€28,95

TELRAAM
Al onze houten speelgoed 
zijn handgemaakt van 
esdoorn hout en met de 
hand geverfd met  
niet-giftige,  
kindvriendelijke verf. 

TIP: ook erg leuk om als 
(kraam) cadeau te geven!

Prijs per stuk

€33,95
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L ittle 
  adventurer
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TELRAAM
CE certificaat
Afmetingen: 
29.5 x 21 cm

Deze prachtige telraam 
is te verkrijgen in drie 

varianten : Pastelkleuren, 
zwart-wit en mint-hout.

TIP: ook erg leuk om als 
(kraam) cadeau te geven!

Prijs per stuk

€33,95

RING    STICKER
De ring sticker 

bestaat uit 6 ringen.
Afmeting: 18 cm x 10 cm

CE certificaat

Prijs per stuk

€28,95



13



14



15



16

Lego/ zwart wit telraam met groene achtergroind

GRATIS 
BIJ ALLE ORDERS BOVEN 35 EURO
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GRATIS 
BIJ ALLE ORDERS BOVEN 35 EURO
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Her first 
 Best Friend!
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LITTLE DOTS BAG
Afmeting: 15cmx 14 cm

Materiaal: gerecycled kar-
ton, handvat uit kunststof 

en metalen sluiting.

Prijs per koffer

€17,99

HER FIRST HANDBAG! 
Dit super schattige handtasje is handgemaakt uit gerecycled karton, de verf die gebruikt wordt is 
op waterbasis en dus milieuvriendelijk. Reinigen met een vochtige doek. Geschikt vanaf 3 jaar.

Personaliseer het koffertje met de naam en kies een kleur.
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2KIES EEN LETTERTYPE
Wij van Mrs Baby vinden het belangrijk om jou gekozen 
product zo persoonlijk mogelijk te maken. Daarom 
hebben wij twee verschillende lettertypen waar je uit kan 
kiezen, om er een eigen draai aan te geven.

Zet achter je naam of je voor een sier  
of strak lettertype kiest.

Sier of Strak

KIES DE KLEUR 

1KIES JE
 PRODUCT

Kies je favoriete 
Mrs Baby product 

op de website met 
de juiste kleur 

en druk op bestel!
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KIES EEN LETTERTYPE

3
KIES DE KLEUR 
U bevindt zich bij de laatste stap: bepaal de kleur van de 
letters, maar waar u op moet letten is dat het leesbaar blijft.  
 
Tip van ons: heeft het product een lichte achtergrond 
kies dan een donkere kleur, dit geld ook andersom.

4
DE NAAM
Zorg dat u de juiste naam in vult en controleer 
deze nogmaals, het zou zonde zijn als er een 
spelfout in staat.
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Ring stacker
Bestaat uit 6 ringen.
Afmeting: 18cmx10cm
CE certificaat

Prijs €28,95

Ring stacker
Bestaat uit 6 ringen.
Afmeting: 18cmx10cm
CE certificaat

Prijs €28,95

Telraam pastelkleur
Afmetingen: 29.5 x 21 cm
CE certificaat

Prijs €33,95

Telraam mint-hout
Afmetingen: 29.5 x 21 cm
CE certificaat

Prijs €33,95

Telraam zwart-wit
Afmetingen: 29.5 x 21 cm
CE certificaat

Prijs €33,95

Ring stacker
Bestaat uit 6 ringen.
Afmeting: 18cmx10cm
CE certificaat

Prijs €28,95

Rainbow pastelkleur
Handgemaakt  
30cmx15cm

Prijs €24,95

Miss. Ballerina
Laat de naam van je 
kleintje op het oortje 
borduren.

Prijs € 16,95

Mr. Bear
His first Friend!
Laat je naam van je kleintje 
op het oortje borduren.

Prijs €16,95

Productoverzicht
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Tas koffer 
Kleur: Zwart-wit

Prijs €17,99

Tas koffer 
Kleur: Roze-zwart

Prijs €17,99

Tas koffer 
Kleur: Goudkleur

Prijs € 17,99

Lego XL
Verkrijgbaar in twee kleuren
Make it your own en geef 
je naam door!

Prijs € 33,95

Lego XL
Verkrijgbaar in twee kleu-
ren. Make it your own en 
geef je naam door!

Prijs € 33,95

Heart Blanket
Deze mooie handgemaak-
te babydeken met  
hart en naam

Prijs € 39,95



MAAK ONLINE KENNIS MET MRS BABY

NIEUWSBRIEF
Als eerste op de hoogte worden gesteld van alle nieuwtjes, 

lanceringen en special offers? Meld je dan aan voor onze 
nieuwsbrief via onze website 

www.mrsdesigns.nl 

INSTAGRAM
Volg Mrs Baby op instagram om zo op de hoogte te worden 

gesteld van nieuwe producten maar vooral om je te laten 
inspireren met mooie plaatjes
@mrsdesignsbaby #mrsbaby

Big Memories
Little Things



Concept, styling, tekst en lay-out door Mrs Baby

Foto’s en Grafisch ontwerp By Bo Schutte


