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1996 yılından itibaren 23 yılı aşkın süredir tekstil ve anne - bebek 
ürünleri sektöründe hizmet veren ÜNALAN Grup, kurulduğu 
ilk günden itibaren üretmiş olduğu her üründe kaliteli, yenilikçi 
ve özgün olmayı ilke edinmiş ve bu kavramlar doğrultusunda 
müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışmıştır.

4000 m2 alan üzerinde faaliyet gösteren firmamız deneyimli 
personelleri, mükemmel tasarımları, zengin renk ve model 
seçenekleri ile yurt içi ve dışı müşterilerine hızlı bir şekilde hizmet 
vererek Maccon Baby markasıyla sektöründe lider firmalar arasına 
girmiştir.

Her yeni yıl yeni proje politikasıyla firmamız 2016 yılında Türkiye’nin 
ilk ve tek yerli üretim oyun parkı beşiğini üretmiştir. Çalışmalarını 
bebeklerin sağlığı ve ebeveynlerin rahatlığı doğrultusunda sürdüren 
firmamız siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam etmektedir.

Birbirinden şık ve kaliteli 2019 oyun parkı beşik tasarımlarımızı siz 
değerli müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz.

hakkımızda

www.maccon.com.tr
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gold star
70 x 110

• Kısa kenarda bebeğin parka kolaylıkla 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Alüminyum gövde

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Sallanma aparatı ile beşik olarak 
kullanılabilme

• Tekerlekleri sayesinde kolayca 
taşınabilme

• Alt değiştirme ünitesi

• Ara kat 9 kg, alt değiştirme 11 kg

• Ara kat takılı değilken ana ünitenin 
maksimum taşıma kapasitesi 15 kg

• Ağırlık: 12 kg

• Açık halde: 70 x 110 cm

• Kapalı halde: 28 x 75 cm

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER
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Bebeğinizi görebilmenizi 
sağlayan tül

Bebeğiniz için 
kullanacağınız 
malzemeleri 
veya oyuncakları 
saklayabileceğiniz 
geniş cep

Beşik olarak 
kullanabilmek için 
sallama aparatı

Bebeğiniz 
dikkatini çekip onu 
oyalayabilecek 
oyuncaklar

Bebeğinizin 
bakımını 
yapabilmeniz 
için ünite

Bez değiştirirken 
bebeğinizi 
yatırabileceğiniz 
ünite

Bebeğinizin kolayca 
girip çıkabileceği 
fermuarlı pencere

Bebeğinizin rahat bir 
uyku uyuyabilmesi 
için onu rahatsız 
edebilecek 
etkilerden koruyan 
sineklik
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gold siyah
70 x 110

• Kısa kenarda bebeğin parka kolaylıkla 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Alüminyum gövde

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Sallanma aparatı ile beşik olarak 
kullanılabilme

• Tekerlekleri sayesinde kolayca 
taşınabilme

• Alt değiştirme ünitesi

• Ara kat 9 kg, alt değiştirme 11 kg

• Ara kat takılı değilken ana ünitenin 
maksimum taşıma kapasitesi 15 kg

• Ağırlık: 12 kg

• Açık halde: 70 x 110 cm

• Kapalı halde: 28 x 75 cm

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER

www.maccon.com.tr
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gold kahve
70 x 110

• Kısa kenarda bebeğin parka kolaylıkla 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Alüminyum gövde

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Sallanma aparatı ile beşik olarak 
kullanılabilme

• Tekerlekleri sayesinde kolayca 
taşınabilme

• Alt değiştirme ünitesi

• Ara kat 9 kg, alt değiştirme 11 kg

• Ara kat takılı değilken ana ünitenin 
maksimum taşıma kapasitesi 15 kg

• Ağırlık: 12 kg

• Açık halde: 70 x 110 cm

• Kapalı halde: 28 x 75 cm

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER
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BORDO

norwichmaccon
60 x 120
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• Oyun, Uyku ve Alt Değiştirme olarak 
zengin kullanım seçeneği

• Sallama aparatı ile beşik olarak 
kullanabilme

• Kısa kenarda bebeğin parka kolayca 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Alt değiştirme ünitesi

• Üstten cibinlik (kenarları bağlanabilir)

• Özel oyuncak cebi

• Tekerlekleri sayesinde kolay 
taşınabilme

• Fermuarlı taşıma cantası

• Ara kat taşıma kapasitesi: 9 kg. Maks.

• Ana ünite taşıma kapasitesi: 25 kg. 
Maks.

• Ağırlık: 12.50 kg.

• Kapalı koli ebadı: 28 x 27 x 80 cm.

• Açık ebatları: 60 x 120 cm.

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER



renginizi
seçin

Bez değiştirirken 
bebeğinizi 
yatırabileceğiniz ünite

Bebeğiniz için 
kullanacağınız 
malzemeleri 
veya oyuncakları 
saklayabileceğiniz 
geniş cep

Bebeğinizi kanatlı 
böceklerden 
korurken, 
nefes almasını 
engelemeyen tül 
cibinlik

Bebeğinizi görebilmenizi 
sağlayan tül üzerine basılı 
neşeli desen

Bebeğiniz 
dikkatini çekip onu 
oyalayabilecek 
oyuncaklarBeşik olarak 

kullanabilmek için 
sallama aparatı

İNDİGO KIRMIZI

PEMBEMÜRDÜMMAVİ

www.maccon.com.tr
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BORDO

norwich
70 x 110
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• Oyun, Uyku ve Alt Değiştirme olarak 
zengin kullanım seçeneği

• Sallama aparatı ile beşik olarak 
kullanabilme

• Kısa kenarda bebeğin parka kolayca 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Alt değiştirme ünitesi

• Üstten cibinlik (kenarları bağlanabilir)

• Özel oyuncak cebi

• Tekerlekleri sayesinde kolay 
taşınabilme

• Fermuarlı taşıma cantası

• Ara kat taşıma kapasitesi: 9 kg. Maks.

• Ana ünite taşıma kapasitesi: 25 kg. 
Maks.

• Ağırlık: 12.50 kg.

• Kapalı koli ebadı: 28 x 27 x 80 cm.

• Açık ebatları: 70 x 110 cm.

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER

maccon



renginizi
seçin

Bez değiştirirken 
bebeğinizi 
yatırabileceğiniz ünite

Bebeğiniz için 
kullanacağınız 
malzemeleri 
veya oyuncakları 
saklayabileceğiniz 
geniş cep

Bebeğinizi kanatlı 
böceklerden 
korurken, 
nefes almasını 
engelemeyen tül 
cibinlik

Bebeğinizi görebilmenizi 
sağlayan tül üzerine basılı 
neşeli desen

Bebeğiniz 
dikkatini çekip onu 
oyalayabilecek 
oyuncaklarBeşik olarak 

kullanabilmek için 
sallama aparatı

İNDİGO KIRMIZI

PEMBEMÜRDÜMMAVİ

www.maccon.com.tr
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GRİ
BORDO

anemon
70 x 110

• Kısa kenarda bebeğin parka kolaylıkla 
girip çıkabileceği fermuarlı pencere

• Alüminyum gövde

• Farklı yaşlarda kullanım için ilave ara 
kat

• Sallanma aparatı ile beşik olarak 
kullanılabilme

• Tekerlekleri sayesinde kolayca 
taşınabilme

• Alt değiştirme ünitesi

• Kullanışlı sineklik

• Ara kat 9 kg, alt değiştirme 11 kg

• Ara kat takılı değilken ana ünitenin 
maksimum taşıma kapasitesi 15 kg

• Ağırlık: 12 kg

• Açık halde: 70 x 110 cm

• Kapalı halde: 28 x 75 cm

• Renk seçenekleri

• Peluş oyuncaklı oyun barı

TEKNİK ÖZELLİKLER
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renginizi
seçin

Bez değiştirirken 
bebeğinizi 
yatırabileceğiniz ünite

Bebeğiniz için 
kullanacağınız 
malzemeleri 
veya oyuncakları 
saklayabileceğiniz 
geniş cep

Bebeğinizi görebilmenizi 
sağlayan tül üzerine basılı 
neşeli desen

Bebeğiniz 
dikkatini çekip onu 
oyalayabilecek 
oyuncaklar

Beşik olarak 
kullanabilmek için 
sallama aparatı

GRİ GRİ
İNDİGO

www.maccon.com.tr
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GRİ
LİLA

GRİ
MAVİ

GRİ
PEMBE



sertifikalar
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Demetevler Mh. 
İsmetiye Cd. No: 101/Z   
Yıldırım / BURSA

TEL 0224 362 35 66                              
GSM 0553 702 70 35

info@macconbaby.com                        
www.macconbaby.com

YETKİLİ BAYİİ
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