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Bem vindo ao nosso
Catálogo!

A Alan Pierre Baby é uma empresa que fabrica itens para enxoval

de bebê. Trabalhamos com artigos personalizados, bolsas,

acessórios e muito mais! 

Além disso, somos especializados em estofamentos para carrinho e

bebê conforto, oferecendo conforto e qualidade para o seu baby.

Para compras no atacado, a quantidade mínima é 10 peças,

podendo ser na mesma estampa ou não.



Capa para Bebê Conforto básica

Nossa capa de Bebê Conforto básica
contém: 01 capa, 01 protetor solar
(capota), 01 par de protetores de

cinto e barrigueira.
É feita com tecido estampado

Tricoline 100% algodão antialérgico
e teciso liso de Poliéster.

R$85,00
varejo

atacado
R$42,00



Capa para Bebê Conforto Completa

A Capa de Bebê Conforto Completa
contém: 01 capa, 01 protetor solar
(capota), 01 par de protetores de
cinto, barrigueira + Acolchoado

extra.
É feita com tecido estampado

Tricoline 100% algodão antialérgico
e teciso liso de Poliéster.

R$120,00
varejo

R$70,00
atacado



A Capa de Bebê Conforto de
Capota fixa tem o diferencial na

capota rígida, presa a capa inferior
do bebê conforto com um botão.

Essa capota não necessita do apoio
da alça do bebê conforto.

Capa para Bebê Conforto Capota Fixa

R$160,00
somente encomenda



Nossas capas são MULTIMARCAS, atendendo a vários modelos. Entre as
marcas mais famosas: Burigotto, Galzerano e Tutti Baby, nossas capas

servem perfeitamente. 
Para os modelos da Maxi Cosi e Safety 1st cuja alça é de modelo

ergonômico, nós fazemos por encomenda com uma capota especial. 

Para tirar algumas dúvidas...



Para os modelos com apoio
para cabeça integrado, nós
produzimos capa somente

para o Primo Viaggio da Peg
Perego.

Capa para Bebê Conforto

R$150,00
somente encomenda



Nossas Capas Personalizadas são
feitas de acordo com o gosto do

cliente e geralmente possuem um
enfeite personalizado em sua

capota, que é um charme! 

Capa para Bebê Conforto 
Personalizada

R$180,00
somente encomenda



Capa para Bebê Conforto
Personalizada



Capa para Bebê Conforto
Personalizada

Também trabalhamos
com bordado

personalizado com o
nome do seu pequeno!

R$150,00
somente encomenda



Acolchoado Redutor

Acolchoado redutor é ideal
para recém nascidos ficarem

mais confortáveis e seguros no
seu bebê conforto.

R$50,00
varejo

R$28,00
atacado



Mosquiteiro

O nosso mosquiteiro é funcional
para o bebê confoto e carrinho e

protege a pele sensível do bebê de
insetos durante o soninho.

R$ 30,00 
varejo atacado

R$ 15,00 



Nossa empresa também trabalha com capas
personalizadas para cadeira de carro. Trabalhamos

com as seguintes marcas: 
 Burigotto: Neo Matrix, Matrix K, Múltipla  123
(Peg Perego)
Cosco : Cosco Voyage 3000
Galzerano: Orion e Transbaby

Capa para Cadeira Auto 
 Personalizada

R$150,00
Matrix k

R$100,00
outros modelos *Somente por

encomenda



Acolchoado de Cadeira

Nosso acolchoado de cadeira também funciona
como redutor, para os pequenos ficarem mais
seguros na cadeira, além de proporcionar uma

camada macia na na cadeira.

R$50,00
varejo



O protetor de cinto é um lançamento de nossa
empresa! Permite conforto para as crianças em

longas viagens. 

Protetor de cinto para carro

R$30,00
varejo



Faixa Soninho

Nossa Faixa Soninho é ideal para manter a
cabeça do seu bebê firme durante o soninho

durante a viajem.

R$25,00
varejo

R$14,00
atacado



Nosso redutor para carrinho é revestido com uma
manta acolchoada fina, funcionando como um

colchãozinho para o carrinho, deixando-o macio e
fofinho.  Além de acrescentar charme ao carrinho.

Redutor para Carrinho

  É multimarcas, atendendo as marcas mais
famosas. 
   Não servem para os carrinhos da Quinny Mood.

R$75,00
varejo

R$40,00
atacado



Medidas

Altura :24cm
Comprimento: 18cm

Porta Caderneta de Vacinação

O Porta Caderneta protege sua caderneta
de vacinação com uma estampa linda!

R$35,00

R$23,00

varejo

atacado



Medidas

Altura :40cm
Comprimento: 30cm
Largura: 9,5cm

Porta Fraldas de Cômoda

O Porta fraldas de cômoda pode ser pendurado em
uma haste ou apoiado sobre a superfície da cômoda.
É um item prático paracompor o seu enxoval.

R$35,00
varejo

R$24,00
atacado



Medidas 
Altura :49cm
Comprimento: 26cm

Porta Fraldas de Berço
O Porta fraldas de berço foi idealizado para
oferecer praticidade para os pais no momento
de trocar a fralda do seu bebê. Ele mantém o
estoque de fraldas em um lugar acessível e
deixa o quartinho organizado.

R$35,00
varejo

R$23,00
atacado



Nós vendemos o saco de roupa em
kits com  4 unidades. Ele é

resistente e ideal para conservar a
roupinha do seu baby.

Saco de Roupa

R$ 50,00  
varejo



Cueiro Manta 

Cueiro Manta para deixar seu baby quentinho,
proporciona soninhos mais tranquilos e

aconchegantes.

Medidas

Altura :76,5cm
Comprimento: 78cm R$50,00

varejo



O Saco Manta  deixa o seu baby aconchegante, é
macia e deixa o seu bebê quentinho em dias mais

frios.

Medidas

Altura :64 cm
Comprimento: 42 cm

Saco Manta

R$50,00

atacado. 

varejo 

R$39,00



Babetes

Kit com 3 lencinhos de boca. Feito
em tecido toalha com uma tira
estampada para deixá-lo mais

charmoso

R$50,00
kit com 9 unidades



Trocador Portátil

Medidas

Altura :65cm
Comprimento: 45cm

Trocador portátil para usar onde quiser.
No tamanho adequado para o seu bebê e
dobrável para caregá-lo  em qualquer
passeio

R$35,00
varejo

R$23,00
atacado



Trocador e Porta fraldas em um só item. Além da
dupla funcionalidade, este item é portátil e pode

estar presente em todos os passeios com seu
pequeno!

Trocador 2 em 1

Medidas
Altura :70cm
Comprimento: 60cm

R$65,00

R$27,00

varejo

atacado



Medidas 
Altura :70cm
Comprimento: 60cm
Largura: 3cm

Trocador de Cômoda

O Trocador de Cômoda é ideal para momentos
de higiene do seu bebê. Contém uma capa
plastificada que facilita a higienização e
aumenta a durabilidade do produto.

R$80,00
varejo

R$41,00
atacado



Ninho

Medidas

Altura : 80cm
Comprimento: 55cm

Nosso Ninho é ideal para os bebês
mais novinhos  ficarem protegidos
durante seu soninho!

R$80,00

R$62,50

varejo

atacado



Rolinho Segura Nenem

O rolinho segura bebê é ideal para segurança do
seu pequeno durante o soninho em superfícies
planas. Deixa seus papais mais tranquilos!

R$35,00
varejo

R$29,50
atacado



Almofada de Amamentação

Nossa Almofada  de amamentação é bem
grande e fofinha para sustentar  seu
bebê no momento da alimentação.

Também é benificente para a postura da
mamãe e bebê.

R$50,00
varejo atacado

R$32,00



Almofada de pescoço

A Almofada de pescoço é um item novo que
compõe o enxoval do seu bebê, muitas

mamães e papais preferem adiquirí-lo para
ajudar no desenvolvimento da postura do

neném.

R$25,00
varejo atacado

R$16,00



Medidas 
Altura :20cm
Comprimento: 16cm
Largura: 6cm

Bolsa Térmica

A Bolsa Térmica possui revestimento
térmico e compartimento para mamadeiras
em seu interior.

R$30,00

varejo

R$19,50
atacado



Tamanho P, M e G

Bolsa Maternidade 

A Bolsa Maternidade contém revestimento  
impermeável e térmico com compartimento
para mamadeiras na parte interna e
externa.

R$80,00 R$120,00 R$140,00(P) (M) (G)
*Somente por encomenda



Medidas Tamanho Único
Altura: 40cm
Comprimento: 35cm
Largura: 15cm

Mochila Baby

As mochilas são feitas totalmente em tecido
algodão e são ideais para passeios e carregamentos
de itens como roupinhas e fraldas. Não é indicada
para o carregamento de comida

R$ 70,00  
varejo

atacado 
R$ 45,00 

*Somente por encomenda



Estofamento Personalizado

Reforma completa de carrinho de
bebê para diversas marcas!
Refazemos o forro do seu carrinho
conforme o seu gosto, dentro das
nossas estampas.

Faça o orçamento conosco! 



Capa de Chuva 

Capa para proteger o seu carrinho
da chuva e sereno. Agora você

pode fazer passeios com seu baby
protegido!

R$ 50,00  R$ 22,00  
atacado varejo



Capota extensora  
A capota extensora funciona como

um prolongamento da capota do
seu carrinho, para proteger o seu

baby do sol. 
A capota extensora não substitui

a capota do seu carrinho!

R$ 60,00  
varejo

R$ 22,00 
atacado



Estampas



Estampas



Estampas



Estampas



Estampas


