Catalogus versie 18/03/2022
De informatie over producten, prijzen en kleuren of modellen kunnen
gewijzigd worden zonder verwittiging.
Chamo BVBA - Brambroek 23b - 9500 GERAARDSBERGEN - BELGIE
Bureau : bestellingen + info: +32 54 240 331 - bureau@chamo.be
Fax : +32 9 270 01 80
Bank KBC : 733-0293622-33 - IBAN : BE79 7330 2936 2233 - SWIFT : KREDBEBB
BTW - TVA - VAT : BE 0875.816.760

VERKOOPSVOORWAARDEN
0,00 €/Excl VAT - 250,00 €/Excl VAT = 10,00 €/Excl VAT PORT
250,00 €/Excl VAT - 500,00 €/Excl VAT = 5,00 €/Excl VAT PORT
500,00 €/Excl VAT = FRANCO
Aan bestellingen kan niet worden toegevoegd zonder aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.
Iedere bestelling wordt als afzonderlijk beschouwd, tenzij er nog NIETS van uitgeleverd is.
WAARBORG :
Na vaststelling van een defect dat onder de waarborg valt, worden ofwel wisselstukken bezorgd ofwel wordt
het artikel vervangen na akkoord
Het wordt NIET GECREDITEERD. Indien het product niet meer bestaat wordt een vervangend model voorgesteld.
Algemene verkoopsvoorwaarden op eenvoudig verzoek.

2

Bo Jungle
Jungle
Bo
Feeding

p4

Playing

p29

Security

p49

Grooming

p52

Sleeping

p66

Outdoor

p77

Onze partners
Onze Partners
Happy Hands

p97

Maltex

p103

Lansinoh

p107

Kids II

p118

Bibabath

p180

The Shrunks

p181

Varta

p182

3

FEEDING

B-Bowls Glass
•
•
•
•
•
•
•

1 703735 005003

Wit - Grijs - Roos

B500500

per
6

3 voedingsbewaarpotjes in hoog borosilicaatglas
Sluit 100% hermetisch af
Kan gebruikt worden in de microgolfoven
(verwijder het deksel), vriezer en koelkast
Kan gebruikt worden in de oven (zonder deksel)
Vaatwasserbestendig
Kan gesteriliseerd worden
Inhoud: 360 ml

1 703735 005102

Wit - Grijs - Blauw

B500510

Range

4

per
6

B-Bowls 300 ml (6pcs)
•
•
•
•
•

Voedingsbewaarpotjes
Sluiten 100% hermetisch
Mogen in de magnetron (deksel vooraf verwijderen),
koelkast, vaatwas en diepvriezer
Koud steriliseerbaar
300 ml inhoud
1 703735 411101

Tuquoise-Wit-Grijs

per
12

B541110

1 703735 411002

Roos -Wit-Grijs

B541100

per
12

B-Bowls 730 ml (3 pcs)
•
•
•
•
•

1 703735 401102

B540110

Voedingsbewaarpotjes
Sluiten 100% hermetisch
Mogen in de magnetron (deksel vooraf verwijderen), koelkast, vaatwas en diepvriezer
Koud steriliseerbaar
730 ml inhoud

per
12
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B-Dose
•
•
•
•
•

Melkpoederverdeler
Handig om mee te nemen
Sluit 100% hermetisch
4 aparte dosissen en 1 verdeeltuit
Steriliseerbaar

1 703735 302003

Turquoise

B530200

1 703735 303109

Roze

per
12

B530310

1 703735 303000

Grijs

per
12

B530300

B-Dose Animals
•
•
•
•
•

1 703735 311005

Grey Monkey

B531100

6

per
6

Gestapelde melkpoederverdeler met individuele verdeeltuit
voor elk compartiment
Handig om mee te nemen
Sluit 100% hermetisch
3 afzonderlijke compartimenten, elk met een eigen
verdeeltuit
Kan gesteriliseerd worden

1 703735 313009

Blue Whale

B531300

per
6

1 703735 312002

Pink Elephant

B531200

per
6

per
12

B-Nomadic Powder Box
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703735 350004

Gray

B535000

per
6

De melkpoederdoos voor ouders die vaak onderweg zijn.
Een inhoud van 500 ml.
Zeer hygiënisch en praktisch dankzij de dubbele hermetische sluiting.
Wordt geleverd met een maatlepel.
Speciaal ontworpen rand om gemakkelijk te doseren
Compact (12 x 10 cm) en steriliseerbaar doosje.
Siliconen handvat.
Dit doosje zal eveneens erg handig zijn om de eerste hapjes van je baby in
te doen.

1 703735 350103

Pink

B535010

per
6

1 703735 350202

Blue

B535020

1 703735 350301

Terracotta

B535030

per
6

per
6
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B-Food Dispenser Silicone 3m+
•

De lepel waarin u ook het voedsel van uw kind kunt bewaren.
Duw voorzichtig op het opbergvak om het voedsel naar de
lepel te verplaatsen. Handig om mee te nemen dankzij het
sluitende deksel.
Vaatwasserbestendig.

•

1 703735 006406

Blauw

B500640

per
6

1 703735 006307

Grijs

B500630

per
6

1 703735 006505

Roze

B500650

B-Food Dispenser Carrot 3m+
•
•
•
•
•
•
•
1 703735 607009

B560700

De lepel waarin u ook het eten van uw kindje kan bewaren
2-in-1: lepel en potje in de vorm van een wortel
Duw zachtjes op het opbergvakje om het voedsel naar het
lepeltje te doen bewegen
Met afsluitdopje
Afmetingen van het product: 18 x 5 cm
Afmetingen van de verpakking: 23,5 x 12 cm
Vaatwasbestendig

per
12

B-Fruit Feeder (3 in 1)
•
•
•

Met de Safety Fruits Feeder kan uw baby op een veilige
manier zijn eerste stukjes vers fruit proeven.
Doe stukjes fruit in het netje om uw baby kennis te laten
maken met nieuwe smaken zonder dat hij zich kan verslikken.
Vaatwasbestendig

1 703735 606101

B560610

8

per
12

per
6

B-Bottle Brush Set
•
•
•

1 703735 402109

Roze

B540210

Set van 2 onderdelen voor uw babyflesjes uit te kuisen.
een Milk Bottle Brush (groot) en een Nipple Brush (klein)
Voor babymelkfles, flessentop , mondstuk en tuit

per
6

1 703735 402208

Blauw

B540220

per
6

1 703735 402000

Grijs

B540200

per
6

B-Powder Mixer
•
•
•
•
•
•
•

1 703735 730103

Roze

B573010

per
6

Bereid in een handomdraai uw babyvoeding voor zonder klonters met onze
B-Powder Mixer!
Compact formaat: gemakkelijk te hanteren, gemakkelijk te gebruiken
2 Kloppers van verschillende grootte
De klopper zal geen schade toebrengen aan kookgerei of kommen
Gemakkelijk te reinigen met een vochtige doek
Werkt op batterijen : 2 x AA-batterijen (niet inbegrepen)
Afmetingen : 40 x 215mm

1 703735 730202

Blauw

B573020

per
6

1 703735 730004

Grijs

B573000

per
6
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B-Bottle Rack Flower
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksvriendelijk droogrek uit een stuk
Kan uitgevouwen worden tot “bloem”-positie om flessen,
spenen en flesringen aan op te hangen
Voor 12 flessen, spenen en flesringen
Gemaakt uit polypropyleen, bevat geen bisfenol-A
Mag in de vaatwas
Afmetingen (samengevouwen): 27 x 9 cm
Afmetingen (geopend): 30,8 x 17,85 cm

1 703735 003009

B500300

1 703735 004006

B500400

per
6

B-Microwave Steriliser 6 Bottles
•
•
•
•

10

Met deze ruime magnetronsterilisator hoeft u maar 1 keer
per dag te steriliseren !
Biedt voldoende plaats voor 4 tot 6 flessen en dankzij het
handige verstelbare rekje, blijven de flessen mooi rechtop
staan.
Voeg een beetje water toe, enkele minuten in de magnetron
en klaar!
Tang inbegrepen.

per
10

B-Thermo Glass Bottle
•
•
•
•
•
•
•

Hittegevoelig: wordt wit wanneer de inhoud van de fles te
warm is (vanaf +-40°C)
Lichtgewicht resistent borosilicaatglas dat niet versplintert
Bevat geen BPA of gevaarlijke chemicaliën
Anti-lekdop - verwijderbaar handvat inbegrepen
Hygiënisch: eenvoudig schoon te maken en te steriliseren
De kleur verandert niet mettertijd
Verschillende soorten van spenen beschikbaar: klein, medium,
groot en spenen voor dikkere voeding

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Code :
B595000
B595010
B595020
B595100
B595110
B595120
B595200
B595210
B595400
B595410
B595420
B595430

•

Verkocht per : 6 stuks/soort

B-Thermo Glass Bottle 150 ml Turquoise
B-Thermo Glass Bottle 150 ml Roze
B-Thermo Glass Bottle 150 ml Grijs
B-Thermo Glass Bottle 240 ml Turquoise
B-Thermo Glass Bottle 240 ml Roze
B-Thermo Glass Bottle 240 ml Grijs
B-Thermo Glass Bottle 300 ml Turquoise
B-Thermo Glass Bottle 300 ml Roze
B-Nipple Small Thermo Bottle 2 stuks
B-Nipple Medium Thermo Bottle 2 stuks
B-Nipple Large Thermo Bottle 2 stuks
B-Nipple Thick Liquids Thermo Bottle 2 stuks

150 ml
240 ml
300 ml

1 703735 950006

1 703735 951003

1 703735 952000

150 ml
1 703735 950204

240 ml

150 ml

1 703735 950105

240 ml

1 703735 951102

300 ml

1 703735 952109

S

Bottles turn white when liquids inside are too hot

1 703735 951201

1 703735 954004

M

1 703735 954103

L

1 703735 954202

X

1 703735 954301
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B-Bottle Warmer Flower
•
•
•
•
•
•

1 703735 100005

B510000

per
6

Deze eenvoudig te gebruiken flessenwarmer op stoom
kan gebruikt worden om de flesjes en potjes voeding
van uw baby op te warmen
Heeft slechts 3 minuten en 30 seconden nodig om een
fles van 240 ml te verwarmen
Kan ook gebruikt worden om potjes babyvoeding op te
warmen
Visueel –en auditief alarm geven aan wanneer de fles
warm is
Stopt automatisch
Meegeleverde accessoires: aanpasring voor
kleinere flessen, houder voor potje of fles, maatbeker
en tang

B-Bottle Warmer Superfast Digital Home
•
•
•
•
•
•
•
•

De breedste en snelste flessenwarmer op de markt
1 min 30 voor een zuigfles van 240 ml thuis, 2 min voor een klein potje
8,5 cm doorsnede binnenin
Tijd instelbaar per 10 seconden
Het toestel geeft aan hoe lang het nog duurt voor het flesje klaar is
Aanpasring voor smalle zuigflessen en doseerder voor water inbegrepen
Stopt automatisch, visueel en auditief alarm
220V - 500 Watt

1 703735 101002

B510100

B-Bottle Warmer Superfast Digital Home & Car

8.5 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•

De breedste en snelste flessenwarmer op de markt
1 min 30 voor een zuigfles van 240 ml, slechts 4 min in de wagen!!!
2 min voor een klein potje
8,5 cm doorsnede binnenin
Tijd instelbaar per 10 seconden
Het toestel geeft aan hoe lang het nog duurt voor het flesje klaar is
Aanpasring voor smalle zuigflessen en doseerder voor water inbegrepen
Stopt automatisch, visueel en auditief alarm
220V - 500 Watt - 12 Volt - 100 Watt

1 703735 102009

B510200

12

per
6

per
6

B-Warming Station
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het automatische station dat de exacte hoeveelheid water (in stappen
van 30 ml - van 60 tot 330 ml.) verwarmt en schenkt om de flessen van
je baby klaar te maken.
Stel de watertemperatuur in op de juiste graad! Van 30° tot 90°C
Vooraf ingestelde temperaturen op 37°, 45° en 85°.
Stel de hoeveelheid water die u wilt zeer nauwkeurig in
Digitaal en touchscreen voor eenvoudig gebruik.
Verschillende temperaturen kunnen worden ingesteld voor al uw
drankjes: melkpoeder, thee etc...
Inclusief ontkalkingsfunctie.
Strak design voor een eenvoudige integratie in uw keuken.
Inhoud: 1,3 liter.
220 Volt - 1000 Watt.

1 703735 530000

B553000

per
4
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B-Digital Baby Food Processor 6 in 1
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud: 900 + 500 ml
6 functies: stoomfunctie, blender, steriliseren, opwarmen, warm houden,
reinigen
Onderdelen mogen in de vaatwasmachine gereinigd worden
Inbegrepen accessoires: maatbeker, spatel, tang
Afzonderlijk stomen van verschillende soorten groenten, etc.
2 stoomsnelheden, 2 mixsnelheden voor grove stukken of gladde textuur
Blenden in cycli: 13 seconden aan, 2 seconden af (5 cycli)

1 703735 800004

B580000

14

per
4

B-Soft Spoon Set 3 pcs - 3m+
•
•
•
•
•
•

Het ideale lepeltje voor de eerste hapjes!
Lepeltje met tip in zachte silicone om het tandvlees van
uw baby te beschermen
Platte voorzijde waar zelfs de allerkleinsten het eten
gemakkelijk kunnen afhappen
Achterzijde in plastiek voor een goede grip
Vaatwasmachinebestendig
Verkocht per set van 3 lepeltjes

1 703735 710204

Wit / Roze / Grijs

B571020

per
12

1 703735 710105

Wit / Blauw / Grijs

per
12

B571010

B- Bendable Spoon and Fork 3m+
•
•
•
•

1 703735 700007

Turquoise

B570000

Het perfecte bestek voor kleine peuterhandjes om zelf
te leren eten
Het vorkje en de lepel kunnen in de gewenste richting
gebogen worden zodat
uw peuter gemakkelijker zelf kan eten
Vorkje met afgeronde punten zodat uw kleintje zich
niet kan bezeren
Mag in de vaatwasser

per
12

1 703735 711003

Roze

B571100

per
12

1 703735 711102

Grijs

B571110

per
12
15

B-Spoon Shape Set
•
•
•
•
•
•
•

De B-Spoon vorm is speciaal ontworpen voor de overgang van de baby van
speen naar lepel.
Gemakkelijk vast te houden
Gemaakt in silicone
Gemakkelijk te reinigen
Zachte lepel: veilig om te bijten
Wassen met de hand of in de vaatwasser
Set van 2 verschillende vormen

1 703735 720104

Roze

B572010

per
12

1 703735 720203

Blauw

B572020

per
12

1 703735 720005

Grijs

B572000

per
12

B-Silicone Spoon-Fork-Knife Set 12m+
•
•

1 703735 006802

Roze

B500680
16

per
6

Een leuke kinderbestekset bestaande uit een lepel, vork en mes. Het bestek
is gemaakt van hoogwaardig materiaal en is gemakkelijk vast te houden door
kleine handen, dankzij de gemakkelijke grip in het siliconenrubber.
Materiaal : Inox en Silicone

1 703735 006703

Blauw

B500670

per
6

1 703735 006604

Grijs

B500660

per
6

1 703735 00610

Blauw

B500610

1 703735 006208

Roze

B500620

per
6

1 703735 006000

Grijs

B500600

per
6

per
6

B-Suction Bowl Silicone & Spoon
•

Deze kom met zuignap en bijpassende lepel zorgt ervoor
dat het kind zelfstandig kan leren eten, zonder dat papa of
mama het bord hoeven vast te houden. Dankzij de zuignap
kan de kom niet bewegen en kan hij zeker niet door de
kamer vliegen. Deze set is gemaakt van hoogwaardig en
duurzaam materiaal. Het is niet breekbaar, absorbeert geen
geuren of smaken en is vooral een lust voor het oog!

B-Suction plate Bear
•
•
•
•
•

Bordje met krachtige zuignap zodat uw kleintje zijn of haar bordje niet kan
laten vallen
Geschikt voor in de microgolf en in de oven tot 220°C
Gemaakt in silicone
Met schattige berenoortjes
Vaatwasserbestendig

1 703735 007106

Roze

B500710

per
6

1 703735 007205

Blauw

B500720

per
6

1 703735 007007

Grijs

B500700

per
6
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Wat is CPLA ?
CPLA wordt gemaakt van natuurlijke planten en niet van olie. Het kan gaan om maïs, maniok, suikerriet,
suikerbieten, tarwe, landbouwafval en non-food planten. Daarom is CPLA 100% natuurlijk, wat betekent
dat het geen olie bevat, geen giftigheid en geen zware metalen. Bovendien kan het gebruikt worden in de
magnetron en de vaatwasser. CPLA is dus de veiligste keuze voor uw kinderen.
Extract

Gisting

Polymerisatie

Molding

Biologisch Afbreekbaar
H2O
+
CO2

Maïs

Zetmeel

Melkzuur

CPLA Hars

CPLA Producten

B-Drinking cup CPLA Biodegradable
•
•
•
•
•
•
•

Drinkbeker gemaakt van Bioplastic (CPLA) voor het welzijn van uw kind en onze planeet!
Deze drinkbeker met zacht siliconen rietje en niet-druppend systeem leert je kleintje drinken.
Volledig demonteerbaar voor eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne.
Wanneer de dop wordt gedraaid, bedekt hij het rietje voor een perfecte hygiëne, hij vergrendelt
en is lekvrij.
De twee handgrepen maken het gemakkelijk voor kleine handjes.
Vaatwasmachine- en magnetronbestendig (max. 100°c)
Inhoud: 250ml.

Rose

B552010
1 703735 520001

Gray

B552000

per
6

1 703735 520100

Pink

B552010

1 703735 520209

Blue

B552020

1 703735 520407

Ochre

B552040
18

per
6

per
6

per
6

1 703735 520308

Terracotta

B552030

per
6

B-Biodegradable CPLA tableware set 5pcs
•

5 stuks Bioplastic (CPLA) servies voor het welzijn van uw kind
en onze planeet!
Set bestaande uit een bord, een kom, een glas, een vork en een lepel.
Maten en vormen speciaal ontworpen voor de kleine handjes van uw baby
Vaatwasmachine- en magnetronbestendig (max. 100°c)

•
•
•

1 703735 510002

Gray

B551000

1 703735 510200

Blue

B551020

per
6

1 703735 510101

Purple/Pink

B551010

per
6

1 703735 510408

Ochre

B551040

1 703735 510309

Terracotta

B551030

per
6

per
6

per
6
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B-Corn Dinner Set 6m+
•
•
•
•
•

Ecologisch eetservies, voor de beste start in het leven!
Eetservies in biologisch afbreekbare en ecologische materialen
Gegarandeerd vrij van schadelijke stoffen!
Maïs, in tegenstelling tot andere materialen, is vaatwasser EN
magnetronbestendig
Set bestaande uit: groot bord met onderverdelingen, diep bord, drinkbeker,
vork en lepel

1 703735 550008

Roze Eenhoorn

B555000

per
4

B-Silicone bib
•
•
•
•

Gemaakt in silicone
Zacht en handig voor kinderen om te grijpen, gemakkelijk schoon te maken,
en kan worden gesteriliseerd bij hoge temperatuur.
Flexibel en draagbaar, gemakkelijk op te slaan en te vervoeren.
Vangt het eten op als het valt

1 703735 740003

Grijs

B574000
20

per
6

1 703735 740102

Roze

B574010

per
6

1 703735 740201

Blauw

B574020

per
6

Range

B-Bib Ecological Sponge
•

•
•

Geen vlekken meer op de kleding! Onze badstof
slabbetjes met kliksluiting zijn gemaakt van 100%
biologisch katoen. Ze zijn zacht, absorberen goed
en zijn extreem schattig! Voor elk wat wils!
Afmetingen : 26,5 x 49,5 cm
Katoen : 100% Biokatoen 450g/m2

1 703735 201306

Groen/Blauwe Beer

B520130

1 703735 631004

Blauw

B563100

1 703735 631103

Roze

B563110

B520120

B563120

Grijze Koala

B520100

per
6

per
6

Grijs Konijn

Grijs

1 703735 201009

per
6

1 703735 201207

1 703735 631202

per
6

per
6

per
6

1 703735 201108

Roze Bloem

B520110

per
6

B-Pacifier Chain in Wood
•
•
•
•
•

De schattigste speenkettingen die je ooit gezien
hebt!
Dankzij deze schattige speenkettingen zal uw baby
nooit meer zijn fopspeen verliezen
Gemaakt van natuurlijk beukenhout en wol
Babyveilige clip die voldoet aan de CE-normen

21

B-Dinner Chair Wheely 6m+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 101703

Blauw

B710170

Design en functionaliteit in één!
Heel compact wanneer hij opgevouwd is
Verwijderbaar dienblad
Gemakkelijk te reinigen
Luxueus PU lederen stoelhoes
Aluminium frame
5-punts veiligheidsharnas
Rugsteun aanpasbaar in 3 posities, voentensteun in 3, dienblad in 3
Achterste wielen kunnen geblokkeerd worden
7 mogelijke hoogteposities
Kunststof van voedingskwaliteit
Leeftijd: 6 - 36maanden
Max 40 kg

per
stuk

1 703737 101604

Roze

B710160

1 703737 101 0

Grijs

B710150
22

per
stuk

per
stuk

B-High chair 6m+
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design en functionaliteit in één!
Zeer compact opplooibaar
Tablet met verwijderbaar inzetstuk
Gemakkelijk schoon te maken
Luxueuze overtrek in PU-kunstleer
Aluminium frame
5-puntsgordel
Rugleuning aanpasbaar in 5 posities, voetensteun in 3, tablet in 2
De wielen kunnen geblokkeerd worden
7 mogelijke hoogte-instellingen
Gemaakt uit voedselveilige kunststoffen

1 703737 101000

Blauw

B710100

per
stuk

1 703737 101208

Roze

B710120

1 703737 101109

Grijs

B710110

per
stuk

per
stuk
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2244

Pure White
Collection

25
25

B-Swinging High Chair Wood Grey
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoge stoel en schommel in één!
Hoogte aanpasbaar in 6 posities
Rugleuning aanpasbaar in 4 posities
Tablet aanpasbaar in 3 posities
Hellingsgraad van de voetensteun aanpasbaar in 4 posities,
voetensteun ook aanpasbaar aan de lengte van baby’s benen in 3
mogelijke posities
8 schommelsnelheden
12 melodieën + natuurgeluiden
Timer
Bewegingsdetectie
App beschikbaar voor Apple en Android
Werkt op batterijen of op netstroomadapter
USB-connector voor mp3
Eenvoudig opplooibaar, zeer compact

1 703737 201007

B720100

26

per
stuk

App: Swing Control

B-Swinging High Chair
Pure White
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoge stoel en schommel in één!
Hoogte aanpasbaar in 6 posities
Rugleuning aanpasbaar in 4 posities
Tablet aanpasbaar in 3 posities
Hellingsgraad van de voetensteun aanpasbaar in 4
posities, voetensteun ook aanpasbaar aan de lengte van
baby’s benen in 3 mogelijke posities
8 schommelsnelheden
12 melodieën + natuurgeluiden
Timer
Bewegingsdetectie
App beschikbaar voor Apple en Android
Werkt op batterijen of op netstroomadapter
USB-connector voor mp3
Eenvoudig opplooibaar, zeer compact

1 703737 201106

B720110

per
stuk
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B-Booster Seat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd baby bezig terwijl hij aan het eten is!
Afneembaar, vaatwasbestendig dienblad en inzetstuk
Gemakkelijk te bevestigen aan de meeste stoelen voor
volwassenen
Makkelijk schoon te maken
Gemakkelijk mee te nemen
Groeit met uw baby mee: pootjes zijn eenvoudig te verstellen in 3
verschillende hoogten
Antislipvoetjes
3-punts veiligheidsharnas
Bevat 2 boeiende speeltjes om baby bezig te houden
Aanbevolen leeftijdsgroep: 0-3 jaar oud

1 703737 300007

Blauw

B730000

1 703737 300205

Roze

B730020

28

per
4

per
4

PLAYING

B-Ball Pit Play Gym Grey
•

•

Dit prachtige ballenbad past in elk interieur en zorgt voor
uren speelplezier! De badkuip werd vervaardigd uit schuim
en afgewerkt met een wasbare en afneembare zachte
velboa-hoes. Het ballenbad bevat geen hoeken of randen
en de ballen zelf zijn niet giftig en zijn CE-gecertificeerd.
Het ballenbad bevordert de fysieke en handmatige
ontwikkeling van je kleintje.
Bevat 120 ballen

84

cm

24 cm

1 703739 106201

B910620

per
3

64

cm
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B-Joyful Activity Station Pastel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703739 107000

B910700

Meer dan 10 activiteiten/speeltjes
Ingebouwd muziekbord met vrolijke melodieën en
Een spiegel om zelf-ontdekking te stimuleren
Eindeloos speelplezier met een ronddraaiende bal met kralen,
een grote speelknop, een tandwiel, speelse sterren...
Onder de speelboog bevindt zich een drinkbekerhouder voor
de drinkfles van je baby
Bijtspeeltje om de tandpijn van je kleinste te verzachten
Het zitje draait 360° om je baby te blijven vermaken
Gemaakt in prachtige pastel kleuren
De stof van het zitje is machinewasbaar
Verstelbaar op 3 hoogtes om mee te groeien met uw baby
Gebruik dit product enkel als uw kind zelfstandig kan
rechtopzitten. Dit product is ontworpen voor slechts één kind
en is geschikt tot wanneer uw kind zelfstandig kan wandelen.
2 ‘AA’ batterijen nodig (niet inbegrepen)

per
stuk

B-Learn & Discovery Table
•
•
•
•
•

Een activiteitentafel vol ontdekkingen, waar je baby van zal
houden!
De vele elektronische en mechanische functies houden uw
kleintje gedurende enige tijd bezig.μ
Hij zal zich vermaken met de nijlpaard piano, de
lichteffecten, het telraam, het muzikale speelgoed, de
ballenglijbaan, ...
Al spelend ontwikkelt uw kind zijn motoriek.
Vanaf 12 maanden.

1 703739 252106

B925210

30

per
3

B-Play Gym
•

Deze speelmat heeft niet veel ophef nodig.
Op de foto is al duidelijk dat deze speelmat
met grote zorg en vaardigheid is gemaakt. De
speelbogen bevatten 4 knuffels, bovendien vind je
crackerblaadjes op de speelmat die de zintuigen
van je kleintje zeker zullen stimuleren. Dankzij
de velboa ligt je kind op een extreem zachte en
aangename speelmat.
60 cm

1 703739 106003

B910600

per
3

90

cm

B-Activity Arch Music & Lights Bear
•

•
•
•
•
•
•
•

Maak kennis met de nieuwe beste vriend van uw kind! Dit
multifunctionele speeltje groeit met hem mee van baby
tot peuter en kan op maar liefst 6 verschillende manieren
gebruikt worden!
Eenvoudig mee te nemen op reis: de voetjes en speeltjes
kunnen binnen enkele seconden verwijderd worden
Met lichtjes, muziek en geluid om uw kind gedurende uren
te entertainen
Kan rechtstreeks aan een bed of box bevestigd worden
Twee verschillende volumestanden
Aanrakingsgevoelig: raak het hoofdje van de beer, de bal of
het wieltje aan om muziekjes te horen
Trek de speeltjes naar beneden om grappige geluidjes te
horen
Met anti-slipvoetjes

1 703739 101008

B910100

per
2
31

B-Walking Aid Jumpy
•
•
•
•
•

1 703739 200206

Blauw

B920020

32

per
3

Simpel & weg zijn we…Bezorg je baby de tijd van zijn leven
Het is een magisch product, mooi in zijn eenvoud.
Veilig te gebruiken door kinderen.
3 ‘AA’ batterijen van 1.5V voor het speelgoed (niet inbegrepen)
Leuke melodieën

1 703739 200107

Roze

B920010

per
3

1 703739 200008

Grijs

B920000

per
3

B-Bike Jumpy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703739 200503

Blauw

B920050

per
3

Hip en trendy
Blitse lichteffecten
Leuke melodieën
Gemakkelijk demonteerbaar
Simulatie dashboard
Ruim comfortabel zitje
Dynamsche muziek
Lichaam coördinatie
Tactiele vaardigheid
Stijlvol ride-on speelgoed heeft veel speciale functies, ze zullen de
speeltijd van kinderen leuk en opwindend maken.

1 703739 200404

Roze

B920040

per
3

1 703739 200305

Grijs

B920030

per
3
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B-Walker Tiger 6m+
•

•

Wil je kleintje het huis verkennen? Dit is mogelijk met
onze mooie wandelaars! We hebben gekozen voor een
iets zachter ontwerp voor de meisjes, terwijl de stoere
jongens kunnen genieten van een echte raceauto. Het
speelblad bevat lichten, geluidseffecten en is afneembaar.
Wanneer uw kind zijn eerste stappen zet, zal onze rollator
hen hierbij helpen. Ze kunnen het vasthouden en erop
vertrouwen. Op deze manier leren lopen wordt een stuk
eenvoudiger.
Batterijen niet inbegrepen.

1 703739 105006

Blauw

B910500

34

per
2

1 703739 105105

Roze

B910510

per
2

B-Keys Silicone (Grey,White,Blue,Pink)
•

•

Een mooie en leuke sleutelset gemaakt van milieuvriendelijke
siliconen. Verzacht de pijn wanneer tanden doorkomen, en is een
ideaal grijpspeelgoed vanwege de sleutels die de bijtring omringen.
De zintuigen van je kleintje worden altijd gestimuleerd dankzij de
verschillende kleuren en vormen.
Gemaakt van siliconen

1 703739 103002

B910300

per
6

B-Ball Silicone
•

•
•

Onze siliconenbal stimuleert zowel bijt- als grijpzintuigen.
Het vermindert de pijn en het ongemak van doorkomende
tanden en stimuleert ook de lippen en tong vanwege
de verschillende bijtoppervlakken. De tanden worden
gemasseerd alsook het tandvlees wordt verzacht. Ideaal
voor kleine handen en komende tanden!
Gemakkelijk te onderhouden, wasbaar in de machine
Gemaakt van siliconen

10 cm

1 703739 104207

Pastel Roze

B910420

per
6

1 703739 104108

Pastel Blauw

B910410

per
6

1 703739 104009

Grijs

B910400

per
6
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B-Silicone Toys
•

•
•

1 703739 104405

Owl

B910440

Ideaal voor kleine handen en komende tanden! Onze
siliconen speeltjes stimuleren zowel bijt- als grijpzintuigen.
Het vermindert de pijn en het ongemak van doorkomende
tanden en stimuleert ook de tong en lippen van uw kind
door de verschillende bijtoppervlakken. De tanden worden
gemasseerd alsook het tandvlees wordt verzacht.
Makkelijk in onderhoud, vaatwasserbestendig
Gemaakt van siliconen

per
6

1 703739 104603

Turtle

B910460

1 703739 104504

Submarine

B910450

36

per
6

1 703739 104306

Rocket

B910430

per
6

per
6

B-Wood Teethers Flower 3m+
•
•
•
•

Verzacht het pijnlijke tandvlees van de baby in alle veiligheid!
In natuurlijk beukenhout
100% BPA-vrij LGFP-silicone van voedingskwaliteit
Heldere kleuren

1 703735 621104

Blauwe Bloem

B562110

per
6
1 703735 621005

Roze Bloem

B562100

per
6

B-Wood Teethers Animal 3m+
•
•
•
•

Verzacht het pijnlijke tandvlees van de baby in alle veiligheid!
In natuurlijk beukenhout
100% BPA-vrij LGFP-silicone van voedingskwaliteit
Heldere kleuren, verschillende dieren beschikbaar
1 703735 621203

Groene Bloem

B562120

1 703735 611501

Blauwe Aap

B561150

per
6

per
6

1 703735 611105

Roze Olifant

B561110

per
6

Range

1 703735 611303

Groene Koala

B561130

1 703735 611006

Roze Konijn

B561100

per
6

1 703735 611402

Blauwe Vos

B561140

per
6

1 703735 611204

Groene Kikker

B561120

per
6

per
6

37

B-Silicone Stacking Toys
•
•
•
•
1 703739 300104

Circles

B930010

1 703739 300005

Hearts

B930000

per
6

•

per
6

B-Bamboo Base Shape
•
•
•
•
•
•
•

Een grote klassieker in een nieuw jasje, de veelkleurige
stapeltoren in siliconen voor een duurzaam en gezond
product.
Het is het ideale speelgoed om de fijne motoriek van uw
kind te ontwikkelen.
Design speelgoed en trendy kleuren om zowel baby als
ouders te behagen!
Voor een perfecte hygiëne kan dit speelgoed in de
vaatwasser en gesteriliseerd worden .
Siliconen speeltje van hoge kwaliteit.

1 703739 310103

Cool

De nieuwe klassieker: de vormensorteerder van
silicone en bamboe voor een duurzaam en gezond
product!
Plaats de silicone vormpjes in de juiste vakjes.
Dit speelgoed zal uw baby helpen om zijn verschillende
zintuigen te ontwikkelen (tast, zicht,...) maar ook
spelenderwijs logisch leren denken!
Design spel en trendy kleuren om beide zowel baby als
ourders te behagen!
Voor een perfecte hygiëne zijn de siliconen vormen
vaatwasmachinebestendig en steriliseerbaar
Hoogwaardige siliconen vormen en natuurlijke bamboe
basis.
Afmetingen sokkel: 12 x 12 cm

B931010

1 703739 310004

Lovely

B931000

per
6

per
6

B-Silicone rings (6 stuks)
•
•
•

1 703739 310301

B931030

38

per
6

•
•

Deze siliconen ringen in trendy kleuren zullen uw kind
overal vergezellen.
Baby kan erop kauwen om zijn tandvlees te kalmeren tijdens
het doorkomen van de tandjes, alsook zal hij zijn fijne
motoriek ontwikkelen door ze in elkaar te zetten.
Deze ringen zijn ook erg praktisch om ze te bevestigen aan
de kinderwagen of vast te binden in de box.
Voor een perfecte hygiëne kan dit speeltje in de
vaatwasmachine en gesteriliseerd worden.
Siliconen speeltje van hoge kwaliteit.

B- Rattle Rings Elephant
•
•
•

Een grote klassieker opnieuw uitgebracht: de kauwbare
rammelaar in silicone en hout voor een gezond en duurzaam
speelgoed!
Deze rammelaar verzacht de pijn bij doorkomende tandjes,
dankzij de verschillende texturen en vormen op het siliconen
deel.
Design rammelaar en trendy kleuren om beide zowel baby
als ouders te behagen.

1 703739 310400

Elephant Pink
1 703739 310509

Elephant Blue

B931050

B931040

per
6

per
6

B- Multi-Sensory Ring
•
•
•
•

Deze ring zal uw baby’s ideale metgezel zijn om de pijn te
verzachten bij doorkomende tandjes.
De verschillende texturen zullen uw baby helpen bij het
ontwikkelen van zijn gevoel voor tastzin.
Zachte en trendy kleuren om zowel baby’s als ouders te
plezieren.
Hoge kwaliteit hout en siliconen ring.

1 703739 311001

B931100

per
6

39

B-Suction Toy
•

Dit speelgoed is ontworpen voor baby’s van zes maanden en
ouder. Elk speeltje heeft een zuignap en is ontworpen om aan
een eetbak te bevestigen om te voorkomen dat je kleintje het
op de grond gooit tijdens driftbuien. De leuke en interessante
functies helpen uw baby bezig te houden en moedigen hem aan
om tijdens de maaltijden stil te zitten.

1 703739 108007

Funny Horse

B910800

per
6

1 703739 108106

Smart Owl

B910810

1 703739 108205

Cute Peacock

B910820

40

per
6

per
6

B-Car Steering Wheel
•
•
•
•

Stuurwiel: met geïntegreerde geluidseffecten.
Autotoeter: met muziek en lichteffecten.
360 graden draaiend tandwiel met geluidseffecten.
Ophangklemmen: worden bevestigd aan de hoofdsteun van
de auto, of in de box.

1 703739 250003

B925000

per
6

B-E’Le’Phant Piano
•
•
•

Dit speelgoed is ontworpen voor baby’s van 6 maanden en ouder
Het heeft een aantal interactieve en beweegbare onderdelen
die helpen om de digitale behendigheid en fijne motoriek te
verbeteren.
Het moedigt ook aan tot muzikale verkenning en het leren
spelen.

1 703739 253004

B925300

per
6

B-Activity Pyramid Jungle
•

•
•

23 cm

•

Duwen, trekken, vastgrijpen of draaien van de verschillende
onderdelen, helpt bij het ontwikkelen van handvaardigheid, handoog coördinatie en fijne motoriek.
Draai de pagina’s om en speel het “zoek het dier” spel, dat helpt
om het logisch denken en probleemoplossend vermogen te
stimuleren
Het speelgoed biedt een breed scala aan interactieve functies,
moiré patronen en spelletjes die de verbeelding en creativiteit
van uw kleintje stimuleren.
De ingebouwde liedjes en geluidseffecten zijn ontworpen om
de nieuwsgierigheid van je kleintje op te wekken.

29 cm
1 703739 253103

B925310

per
4
41

B-Baby’s Remote Control
•

Speelt muziek, geluidseffecten en heeft zelfs leuke knipperende
lichtjes!
Verander van kanaal en leer Engelse woorden.
Leer getallen, vormen en zelfs basiszinnen in het Engels. Geluidsen lichteffecten stimuleren de zintuigen en houden de aandacht
van uw kind vast.

•
•

1 703739 251604

B925160

per
6

B-My First Smart Phone
•

Dit product is bedoeld voor kinderen ouder dan 12 maanden.
Op deze leeftijd ontwikkelen kinderen een sterk gevoel van
nieuwsgierigheid en imiteren ze graag hun ouders. Dit speelgoed
zal uw kind vermaken en zit boordevol leuke functies waarmee
uw peuter spelenderwijs leert.

1 703739 252205

Rood

B925220

per
6

1 703739 252304

Blauw

B925230

per
6

B-Roly Poly Unicorn
•

Dit speelgoed is ontworpen voor baby’s in verschillende stadia
van hun ontwikkeling. Het bevordert het inzicht bij jonge baby’s
(vanaf 3 maanden) en hand-oog coördinatie bij baby’s die
beginnen te zitten en te kruipen (vanaf 6 maanden).
Het laat baby’s van 9 maanden en ouder ook kennismaken met de
begrippen van kleuren en nummers.

1 703739 252007

B925200

42

per
6

B-Rattle Symphony
•
•

Schud het diertje om het te gebruiken als rammelaar
of sla op het speelgoedje om het een geluid te laten
maken.
Veilig design

1 703739 251000

Krab

B925100

1 703739 251208

Pauw

B925120

per
6

1 703739 251307

Kikker

B925130

per
6

per
6

1 703739 251109

Bloem

B925110

1 703739 251406

Uil

B925140

per
6

per
6

B-Light & Music Rattle
•
•
•

1 703739 257002

Giraf

B925700

1 703739 257408

Leeuw

B925740

per
6

per
6

1 703739 257507

Konijn

B925750

1 703739 257101

Koala

B925710

Uw kind zal dol zijn op deze oplichtende rammelaar!
Als je baby ermee schudt, licht het op en speelt een
beetje
muziek dankzij de geïntegreerde sensor.
De schattige karakters hebben zachte oren
waar je baby op kan kauwen.

per
6

per
6

1 703739 257200

Kip

B925720

per
6

1 703739 257309

Poes

B925730

per
6
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B-Hang On Toy
•
•
•
•
•

Goed voor de hand-oog coördinatie
Helpt met het ontdekken van kleuren en vormen
Gemaakt van zacht pluche
Eenvoudig te bevestigen aan een kinderwagen, in de auto of in huis
Geschikt voor kindjes vanaf de geboorte

1 703739 261108
1 703739 261009

Windorgel Uil

B926100

per
6

Tsjirpende Boom

B926110

B-Booklet
•
•
•
•
•

Kleine handjes kunnen dit boekje gemakkelijk vastpakken
Getextureerde bijtring
Zachte pagina’s zijn gemakkelijk om te slaan
Satijnen labels
Zacht knisperboekje

1 703739 262105

Diertjes

B926210
1 703739 262006

Baby’s Dag

B926200
44

per
6

per
6

per
6

B-Animal Puzzle (3 pcs)
•
•
•

Leuke dierenpuzzels voor de allerkleinsten
Elk dier bestaat uit 4 grote delen
Verpakt per 3 dieren

17-23cm
1 703739 500009

Panda-Olifant-Leeuw

B950000

per
6

1 703739 500108

Aap-Beer-Koala

B950010

per
6

1 703739 500207

Tijger-Neushoorn-Kikker

B950020

per
6

45

B-Woody Elephant or Rabbit on Wheels 6m+
•

1 703739 102203

Pastel Blauwe Konijn

B910220

Deze schattige grijpfiguren zijn gemaakt van vakkundig vervaardigd hout en zijn ideaal
voor kleine handen en enthousiaste dierenliefhebbers. Onze dieren kunnen worden
gegrepen en ook rondgerold worden op hun stevige, pastelkleurige wielen. De
grijpfiguren trainen de motoriek van je kleintje en garanderen extra plezier!

per
6

1 703739 102302

Pastel Roze Konijn

B910230

per
6

1 703739 102005

Pastel Blauwe Olifant

B910200

per
6

1 703739 102104

Pastel Roze Olifant

B910210

B-Plush toy
•
•
•

1 703739 902209

Senna the Giraffe

B990220

46

per
4

Mooie knuffel in streelzachte badstof
Gemakkelijk te onderhouden, machinewasbaar
Afmeting: ca. 30 cm

1 703739 902100

Zimbe the Elephant

B990210

per
4

1 703739 902001

Kenzi the Lion

B990200

per
4

per
6

B-Plush Rattle
•
•
•

Rammelaars in superzachte badstof die de
allerkleinsten zeker zullen vermaken
Met zachte belletjes

1 703739 903305

Tambo the Monkey

B990330

per
6

1 703739 903107

Zimbe the Elephant

B990310

per
6

B-Plush toy with blanket
•
•
•
•

1 703739 901103

Zimbe the Elephant

B990110

per
4

Setje van knuffel in streelzachte badstof en dekentje/
badhanddoek
Het dekentje heeft een zijde in badstof die als handdoek
gebruikt kan worden en een zijde in zachte fleece om te
gebruiken als dekentje
Gemakkelijk te onderhouden, machinewasbaar
Afmeting van de knuffel: ca. 45 cm opengeplooid, afmeting
van het dekentje: 75 x 100 cm

1 703739 901202

Senna the Giraffe

B990120

per
4

1 703739 901301

Tambo the monkey

B990130

per
4

1 703739 901004

Kenzi the Lion

B990100

per
4

47

B-Pair of Socks
•
•
•

Met heerlijk warme en zachte fleecevoering
Leuke dierensnuitjes met rammelaars
Stimuleren de zintuigen van uw baby

1 703739 904005

Kenzi the Lion
1 703739 904104

Zimbe the Elephant

B990410

B990400

per
6

per
6

1 703739 904203

Senna The Giraffe
1 703739 904302

Tambo the Monkey

B990430

B990420

per
6

B-Wrist Rattle
•
•

Leuke dierensnuitjes met rammelaars
Stimuleert de zintuigen van uw baby

1 703739 906009
1 703739 906108

Zimbe the Elephant

B990610

48

per
6

Kenzi the Lion

B990600

per
6
1 703739 906207

Senna The Giraffe

B990620

per
6

per
6

Lorem ipsum
dolor sit amet,
consectetuer

Safety

B-Sensy Humi Purifier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een luchtbevochtiger die ook de lucht zuivert en essentiële
oliën verstuift
Luchtbevochtiging door ionisatie
HEPA-filter om verontreinigende stoffen, zoals stof,
chemische stoffen, allergenen, nicotine, enz. uit de lucht te
filteren
Zeer grote watertank: 5 liter
Capaciteit: 300 ml/h
Met apart schuifje voor aromatherapie
Automatische hygrostaat
Nachtlampje
Roterend spuitstuk
Programmeerbare timerfunctie
Weergave van temperatuur, tijd en vochtigheidsniveau

1 703732 007000
1 703732 007109

Filters
B200710

per
2

B200700

per
4

49

B-Secure Hot & Cold Gel Packs
•

•

Deze schattige figuurtjes kunnen koud gebruikt worden
om de pijn te verzachten bij kleine ongelukjes, koorts
of insectenbeten, maar ook opgewarmd worden om
bijvoorbeeld spierpijn te verzachten.
Voldoen aan alle Europese normen en bevatten geen
schadelijke stoffen zoals ftalaten.

1 703732 001008

B200100

B-Bedrail
•
•
•
•
•
•
•
•

Houd uw baby veilig in stijl!
Zachte, neutrale kleuren
Speels design
Gemakkelijk opvouwbaar
Afneembare, machinewasbare luxe stoffen
Stevig frame
Opbergzak inbegrepen
Afmetingen: 120 cm lang x 50 cm hoog

1 703732 009004

B200900

50

per
6

per
24

B-Nightlight
•
•
•
•

Energiezuinig, duurzaam LED-licht
Tot 10.000 uren!
Twee opties: automatische dag/nacht-sensor of handmatige
aan/uit-knop
Unieke functie: het apparaat past de helderheid automatisch
aan de duisternis van de kamer aan; hoe donkerder de
kamer, hoe helderder het licht zal schijnen!

1 703732 008007

B200800

per
6

B-Egg Night Light Projector with Music
•
•
•
•
•

Leuk nachtlampje in de herkenbare vorm van een ei dat uw kind zal helpen
om in slaap te vallen
Met verschillende, instelbare muziekjes en geluiden, die na 15 minuten
automatisch uitschakelen
Projecteert gekleurde sterretjes op het plafond
Kan op 3 x AA batterijen of op netstroom werken (adapter meegeleverd)
Batterijen niet meegeleverd

1 703738 005109

Blauw

B800510

per
6
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Grooming

B-Friends
•
•
•
•
•

1 703739 001100

12 friends
B900110

52

per
6

Badspeeltjes
6 of 12 stuks
Om het badmoment nog leuker te maken,
vergezellen de badvriendjes uw baby.
Met spuitertjes
Inclusief opbergdoos

1 703739 002107

6 friends
B900210

per
6

B-Bath foam shapes (x36 pcs)
•

Set van 36 badspeeltjes in vrolijke kleuren en vormpjes die
de fantasie van uw kind zullen stimuleren en badtijd een stuk
aangenamer zullen maken
De vormpjes kunnen op tegels of op de rand van het bad
gekleefd worden
Voldoen aan de strengste Europese kwaliteits-en
veiligheidsnormen

•
•

1 703739 004002

B900400

per
6

B-Bath
B-Bath foam
foam numbers
numbers and
and letters
letters (36
(x36stuks)
pcs)
•
•
•

Set van 36 badspeeltjes in vrolijke kleuren, cijfers en letters die de
fantasie van uw kind zullen stimuleren en badtijd een stuk aangenamer
zullen maken
De vormpjes kunnen op tegels of op de rand van het bad gekleefd
worden
Voldoen aan de strengste Europese kwaliteits-en veiligheidsnormen

1 703739 004101

B900410
B900
B9
0041
00
4100
41
B900410

1 703739 002503

Lovely B900250

per
6

per
6

B- Stacking Cups Bath Toys
•
•
•
•
1 703739 002404

Cool B900240

Stapelbare potjes in verschillende maten en kleuren
Elk potje heeft kleine gaatjes zodat jouw kleintje het kan laten
regenen in het bad.
Steek alle potjes in elkaar
Gemaakt van siliconen

per
per
66
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B-Waterwheel
•

Schep er water in en kijk hoe het water naar beneden gefilterd
wordt en hoe de wielen beginnen te draaien!
Helpt bij het ontwikkelen van de hand-oogcoördinatie en het
begrijpen van oorzaak en gevolg
Vergroot de behendigheid, de creativiteit en het speelplezier in
het water van uw kind
Perfect om mee te nemen in bad
BPA free

•
•
•
•

1 703739 007102

B900710

per
6

B-Shark Fishing Set
•
•

Vangt al de visjes met het haaiennet! Super origineel,
en veel fun gegarandeerd!
14 speelgoedjes

1 703739 007003

B900700

per
6

B-Bath Net Elephant & Lion
•
•
•

Berg alle badspeeltjes van uw kleintje netjes op in deze
mooie junglebadnetten
Het resterende water in de speeltjes kan gemakkelijk
weglopen door de gaatjes in het net, wat de hygiëne
bevordert
Machinewasbaar

1 703739 003104

Elephant

B900310
54

per
10

1 703739 003005

Lion

B900300

per
10

B-Bathcape Ecological Sponge
•

•
•
1 703734 201307

Blauw/Groene beer

B420130

1 703734 201208

Grijs Konijn

B420120

per
6

per
6

1 703734 201000

Grijze Koala

B420100

1 703734 201109

Roze Bloem

B420110

De aanraakfactor wordt groter! De capes met
unieke ontwerpen hebben altijd een capuchon,
zodat het hoofd van je baby lekker warm blijft
zodra hij of zij uit het bad komt. De badcape is
gemaakt van 100% organisch katoen. Ze zijn zacht,
absorberen goed en zijn extreem schattig.
Afmetingen: 90 x 90 cm
Biokatoen : 450g/m2

per
6

per
6

B-Bathcape
•
•
•
•

1 703734 002300

Tambo the Monkey

B400230

In bad gaan wordt een waar plezier met deze mooie, zachte badcapes met junglethema
De badcapes hebben een zijde in badstof die als handdoek gebruikt kan worden en een
zijde in zachte fleece die eventueel ook gebruikt kan worden als dekentje
De junglediertjes houden het hoofdje van uw baby goed warm
Afmeting: ca. 75 x 75 cm

per
6

1 703734 002201

Senna the Giraffe

B400220

per
6

1 703734 002003

Kenzi The Lion

B400200

per
6

1 703734 002102

Zimbe the Elephant

B400210

per
6
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B-Bath Bear
•

•

In dit ergonomisch gevormde babybadje met
schattige berenoren kan je kleintje genieten van zijn
of haar bad. Dit bad heeft ook een badverkleiner
met zuignappen voor de pasgeborene. U kunt
het water eenvoudig afvoeren via de aftapdop.
Er is ook een handige, afneembaar zeepbakje in
milieuvriendelijke siliconen voorzien.
BPA vrij

1 703734 006001

Grijs

B400600

per
6

1 703734 006100

Pastel Roze

B400610

per
6

1 703734 006209

Pastel Blauw

B400620
56

per
6

B-Bath Standard Bear White
•

Deze handige metalen standaard is in 4 verschillende
hoogtes verstelbaar (min. 99 cm en max. 112 cm).
De badstandaard is ook uitgerust met een handig
opbergvak voor handdoeken en babykleding.
Eenvoudig in te klappen of mee te nemen.

1 703734 006506

B400650

per
3

B-Draining Tube for B-Bath Bear
•

Afvoerbuis voor B-Bath Bear

1 703734 106503

B410650

per
6

57

B-Luxury Folding Table Monaco Grey
•
•
•
•
•

1 703734 301007

B430100

Bad en luiertafel in één
Gemakkelijk op te vouwen en ruimte te besparen
Vernieuwend ontwerp
Hoogwaardige kwaliteit
Leeftijd: 0-3 jaar

per
stuk

B-Folding Table Pensylvania Grey
•
•
•
•
•

Bad en luiertafel in één
Gemakkelijk op te vouwen en ruimte te besparen
Vernieuwend ontwerp
Hoogwaardige kwaliteit
Leeftijd: 0-3 jaar

1 703734 300000

B430000

58

per
stuk

B-Foldable Shower Bath Grey/White

1 703734 006605

B400660

per
2

42 cm

16 cm

80 c

cm

•

Dit bad kan gemakkelijk in een douche worden geplaatst of
als alternatief voor een vast bad dienen. Dankzij de siliconen
delen in het bad en het aluminium frame kan het in hoogte
worden versteld. In het bad is een zitje met zuignappen
beschikbaar. Water kan eenvoudig worden verwijderd
dankzij de aftapdop.
BPA vrij

m

57

•

59

B-Bath Seat Grijs/Wit 6m+
•

•

1 703734 007008

B400700

Dit bad kan gemakkelijk in een douche worden geplaatst of
als alternatief voor een vast bad dienen. Dankzij de siliconen
delen in het bad en het aluminium frame kan het in hoogte
worden versteld. In het bad is een zitje met zuignappen
beschikbaar. Water kan eenvoudig worden verwijderd
dankzij de aftapdop.
BPA vrij

per
4

B-Bathmat with Temperature
•
•
•
•

Badmat met temperatuurindicator
Antislip-oppervlak
Zeer stabiel dankzij het grote aantal zuignappen
Afmetingen van het product: 40 x 70 cm

1 703734 001006

Lovely fishes

B400100

1 703734 001105

Froggy

B400110

60

per
12

per
12

Digital Bath Thermometer Panda
•

Vanaf nu is het badwater van uw kleintje altijd op de
juiste temperatuur. En wie zou er niet graag in bad
gaan met dit leuke badvriendje?
Display wordt rood wanneer het water te warm is
Geeft temperatuur water digitaal

•
•

1 703734 003505

B400350

per
6

B-Toilet Seat Reducer
•
•
•
•
•
•

1 703734 114300

Pastel Roze

B411430

per
4

Verwijderbaar kussentje: goed voor de delicate huid van uw baby
Eenvoudig schoon te maken
Ingebouwde handvatjes bieden een grotere stabiliteit en veiligheid
Eenvoudig aan te passen aan elk toiletzitje
Met rugsteun voor meer comfort
Vrij van BPA

1 703734 114102

Grijs

B411410

per
4

1 703734 114409

Pastel Blauw

B411440

per
4

61

B-Whale Potty
•
•
•
•
•

Potjestraining zal zoveel eenvoudiger worden met dit
schattige walvissenpotje!
Eenvoudig schoon te maken: verwijderbaar potje
Anti-slipvoetjes
Rugleuning voor meer comfort
Vrij van BPA

1 703734 104301

Pastel Roze

B410430

1 703734 104103

Grijs

B410410

1 703734 104400

Pastel Blauw

B410440
62

per
4

per
4

per
4

B-Step up Stool
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfect voor peuters, potjestraining, wastafels
Antislip, lichtgewicht, draagbaar
Gemakkelijk schoon te maken
Nieuwe look, strak en modern
Strak en modern uiterlijk
In hoogte verstelbaar (15cm - 26 cm)
Veilig vergrendelingssysteem
Transportgreep
Kan tot 150 kg dragen
Afmetingen: 31 cm breed - 42 cm diep

31cm

26 cm

42 cm
1 703734 500103

Roze

B450010

per
6

1 703734 500004

Grijs

B450000

per
6

1 703734 500202

Blauw

B450020

per
6

63

B-Brush & Comb
•
•
•

1 703734 003406

Turquoise

B400340

per
12

1 703734 003307

Beige

B400330

B-Nasal Aspirator Turquoise
•

•
•
•

Dit product is speciaal ontworpen om de neus van
baby’s en kleine kinderen, die zelf nog niet goed
kunnen snuiten, vrij te maken, zodat ze terug goed
kunnen ademen.
Aanpasbare zuigkracht.
Filter moet niet vervangen worden.
Steriliseerbaar.

1 703734 003208

B400320

64

per
6

per
12

Uw baby zal er steeds piekfijn uitzien
met deze mooie kam -en borstelset.
Ergonomisch handvat met goede grip.
De borstel is gemaakt uit superzacht
nylon en de kam heeft afgeronde
punten: ideaal voor baby’s gevoelige
hoofdhuid!

B-Luxury Grooming Set - 15 Essentials
•

22 cm

•

•
26 cm

Dit setje bestaat uit maar liefst 15 artikelen en bevat alle
verzorgingsartikelen die uw kindje nodig heeft: nagelvijltjes, een
nagelschaartje en een nagelknipper, een gewone tandenborstel en
een vingertandenborstel, kam en een zachte borstel, een pipetje
voor vloeibare medicatie, een digitale flexibele thermometer en
een badthermometer, een nasal aspirator
Bovendien is er nog voldoende opbergruimte om uw baby’s
shampoo en dergelijke mee te nemen wanneer u op reis gaat en
kan u het tasje gemakkelijk ophangen aan een kapstok met de
meegeleverde haak voor een beter overzicht
Het tasje zelf is gemaakt uit kwaliteitsstoffen en is
machinewasbaar

1 703734 005004

B400500

per
6

65

Sleeping
Bébé
Dort

New B-Wraps
•

•

Small (3,2 tot 6,4 kg): vanaf de geboorte tot +/- 4
maanden
Wikkeldeken van 100% katoen
De gemakkelijkste manier om je baby in te wikkelen
in slechts 3 stappen
Met patronen

•
•
•
•
•
•
•

Code: B172100 White Tiger Small
Code: B172200 Leopard Small
Code: B172300 Grey Feathers Small
Code: B172400 Blue Stars Small
Code: B172500 Blue Whale Small
Code: B172600 Lovely Hearts Small
Verkocht per 6

•
•

1 703731 724007

1 703731 722003

66

1 703731 726001

1 703731 725004

1 703731 723000

1 703731 721006

B-Wrap
•
S
L

1 703731 704009

1 703731 704108

S
1 703731 705006

L

S
L

•
•

Small (3,2 tot 6,4 kg): vanaf de geboorte tot
+/- 4 maanden
Large (6,4 tot 10 kg ): vanaf +/- 4 maanden
Wikkeldeken van 100% katoen

•
•
•
•
•
•
•
•

Code: B170300 Beige Small
Code: B170310 Beige Large
Code: B170400 Wit Small
Code: B170410 Wit Large
Code: B170500 Grijs Small
Code: B170510 Grijs Marge
Code : B170810 Bloem Roze Large
Code : B170910 Beer Blauw Large

•

Verkocht per : 6 stuks/kleur/maat

1 703731 705105

1 703731 703002

1 703731 703101

L

1 703731 709103

L
1 703731 708106

67

B-Wrap Flower 3-Pack Pink Small
•
•
•
•

Pakket van 3 stuks
Small (3,2 tot 6,4 kg): vanaf de geboorte tot +/- 4 maanden
Wikkeldeken van 100% katoen
De gemakkelijkste manier om je baby in te wikkelen in
slechts 3 stappen

1 703731 758002

B175800

per
6

B-Wrap Blue Bear Small
•
•
•
•

Pakket van 3 stuks
Small (3,2 tot 6,4 kg): vanaf de geboorte tot +/- 4 maanden
Wikkeldeken van 100% katoen
De gemakkelijkste manier om je baby in te wikkelen in
slechts 3 stappen

1 703731 759009

B175900

68

per
6

B-Portable Swing with Reducer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werkt op de meegeleverde (USB) stroomkabel OF op
4x C/LR14 batterijen (niet inbegrepen)
Brugsteun verstelbaar in 2 standen
Verwijderbare stoelverkleiner
Timerfunctie (15, 30, 45 of 60 minuten)
5 verschillende schommelstanden
8 verschillende melodieën
Aanpasbaar volume voor de muziek
Zachte stof en hoofdkussen van hoge kwaliteit,
machinewasbaar
Eenvoudig afneembare speelboog met twee speeltjes
5-puntsgordel
Plooibaar ontwerp voor opslag en transport
Van 0 tot 9 kg

1 703737 003403

Night Stars

B700340

per
3

69

B-Dolphy Portable Swing
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 006503

Pure White

B700650

Werkt op de meegeleverde adapter OF op 4
x C/LR14 batterijen (niet inbegrepen)
Rugsteun verstelbaar in 2 standen
Timerfunctie (15, 30, 45 of 60 minuten)
5 verschillende schommelstanden
8 verschillende melodieën
Aanpasbaar volume voor de muziek
Zachte stof en hoofdkussen van hoge
kwaliteit, machinewasbaar
Eenvoudig afneembare speelboog met twee
speeltjes
Mogelijkheid om de schommel te
vergrendelen
5-puntsgordel
Plooibaar ontwerp voor opslag en transport
Ovale buizen
Van 0 tot 9 kg

per
3

1 703737 006404

Grey Pink

B700640

1 703737 006008

Grijs

B700600

per
3

1 703737 006107

Beige

B700610
70

per
3

per
3

B-Rocker (0-18 kg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eén zitje van baby tot kleuter!
Zitje in een combinatie van luxueus superzacht
velboa en ademende stoffen
Het zitje kan op twee manieren gebruikt worden:
als rocker of in een stabiele, vaste positie
Rugsteun aanpasbaar in 3 posities
Muziek -en vibratiefunctie (werkt op 2 x AA
batterijen, niet inbegrepen)
Tot 18 kg! (+-5 jaar)
Afneembare en machine-wasbare stoffen
Stevige, luxueus uitziende aluminium buizen met
poedercoating
5-puntsharnas
Eenvoudig afneembare en aanpasbare speelboog
met 2 speeltjes
Eenvoudig plooibaar ontwerp voor opslag en
transport

1 703737 001003

Grijs

B700100

1 703737 001607

Beige

B700110

per
2

per
2
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B-Rocker Moby (0-9 kg)
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 001508

Grijs

B700150

Schommel je baby !
Hoogte aanpasbaar in 4 posities
Plooibaar ontwerp voor opslag en transport
Verwijderbare speelboog met 2
speelfiguurtjes inbegrepen
Rustgevende trillingen en meerdere
melodieën met volumeregeling
Schommelt heen en weer, of blijft op zijn
plaats vergrendeld als een stationaire stoel
2 C/LR6 batterijen vereist (niet inbegrepen)

per
2

1 703737 001607

Beige

B700160

72

per
2

B-Baby Nest
•

•

•

Een gezellige rustplaats voor baby waar hij/zij
ook heen gaat - Dit gezellige nestje is perfect
om als co-slaper te gebruiken, maar ook
onderweg - Geeft baby een veilig gevoel, zoals
in de baarmoeder - Eenvoudig aan te passen
aan de grootte van de baby - Dankzij de clip aan
de onderzijde kunt u gemakkelijk de luier van
uw baby verschonen - Ademende stoffen in het
middengedeelte
Rol om de voetjes van uw baby op te leggen, wat
helpt tegen krampen, etc. - Kussen voor een
mooi rond hoofdje inbegrepen - Machinewasbare
stoffen
Aanbevolen leeftijdsgroep: vanaf de geboorte tot
wanneer de baby zonder hulp rechtop kan zitten

1 703731 811004

B181100

per
4

B-Babysleeper with light
•
•

42 c

m

•
•
•

86

•

cm

•
•
•

Deze co-slaper van de nieuwe generatie zorgt
ervoor dat baby in alle veiligheid in het bed
van mama en papa kan slapen.
Perfect om te gebruiken als co-slaper, maar
ook voor onderweg
Panelen aan de zijkant in ademende stof
Inclusief matras met wasbare hoes
Ingebouwde nachtlamp met 2 opties voor
helderheid
Slaapliedjes en natuurgeluiden, instelbaar
volume
Vibraties, sterkte instelbaar
Eenvoudig op te vouwen voor gebruik
onderweg, geen montage vereist
Vanaf de geboorte

1 703731 812001

20,5 cm

B181200

per
2

34 cm

,5
20

cm
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B- Pure White Automatic
Connected Cradle
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 703737 250005

B725000
74

per
stuk

Automatisch wiegen: laat uw baby comfortabel slapen
dankzij de automatische wieging waarvoor u de snelheid
kunt regelen voor het beste comfort.
Elektrisch speelgoed.
Draai-, tril- en schommelstand.
Wiegvergrendeling + Wielen met rem.
Voetbuis expansie.
Verstelbare bedhoogte (links en rechts).
Aansluitbaar aan bed.
Timer functie.
Kan muziek afspelen via Bluetooth of USB, 3 verschillende
volumes.
Je gebruikt het tot je kind zelf rechtop kan zitten. Dit is
ongeveer 6 tot 9 maanden of 11
kilo.

OU

B-Cosy
•
•
•
•
•

Ergonomisch kussen voor een mooi rond hoofdje
Kan vlak na de geboorte gebruikt worden
Alleen geschikt voor gebruik als de baby op zijn
rugje ligt
Zacht en ademend materiaal
Kan in autozitjes, draagmanden, wiegen, bedjes,
wipstoelen, bedjes gebruikt worden

1 703738 001002

Wit

B800100

1 703738 002009

Beige

B800200

per
6

1 703738 003006

Grijs

B800300

1 703738 004102

Roze

B800410

per
6

per
6

per
6
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B-Cosy Jersey
•
•
•
•
•

Ergonomisch kussen voor een mooi rond hoofdje
Kan vlak na de geboorte gebruikt worden
Alleen geschikt voor gebruik als de baby op zijn
rugje ligt
Zacht en ademend materiaal
Kan in autozitjes, draagmanden, wiegen, bedjes,
wipstoelen, bedjes gebruikt worden

1 703738 003204

Wit Jersey

B800320

per
6

1 703738 003105

Grijs Jersey

B800310

1 703738 003402

Roze Jersey

B800340

per
6

1 703738 003303

Blauwe Jersey

B800330
76

per
6

per
6

Outdoor Essentials

•
•
•
•

0c

61 cm

•

Comfortabele, uitneembare matras
Neerklapbaar dak met anti-UV 50+ behandeling en lussen
voor speeltjes
Makkelijk op te zetten en op te plooien door het pop-up
systeem
Geleverd met 3 afneembare speeltjes
Afritsbaar muggennet
Opbergtas inbegrepen
Afmetingen van het product: 80 cm breed x 100 cm diep x
61 cm hoog

10

•
•

m

B-Play Nest Pop up Bed Grey Stars

80 c

m

1 703733 001205

B300120

per
6
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B-Foldable Playard Grey
•

•

•

120 cm

•
•
•

Op zoek naar een lichtgewicht box om mee te nemen
op reisjes, maar die je ook binnen enkele seconden kan
opzetten? Zoek niet verder, onze B-Foldable Playard zorgt
ervoor dat uw baby of peuter veilig is, waar hij ook heen
gaat.
Kan ook omgekeerd gebruikt worden als tentje
Ruime afmetingen: 75 cm x 120cm x 140 cm
Waterbestendige stoffen en materialen voor gebruik binnenen buitenshuis
Zeer licht frame (7,9 kg) dat in slechts enkele seconden open uitgevouwen kan worden: perfect voor gebruik op reisjes
met uw baby! afmetingen: ( 23 cm x 23 cm x
100 cm)
Transporttas inbegrepen

75 cm
1 703737 004004

1 703733 008402

Lichtgrijs

B300840

per
6

B700400

per
2

B-Stroller Organiser
•

•
•
•
•

1 703733 108409

Donkergrijs

B310840

per
6

B-Portable Changing Pad
•
•
•
•
•
•
•

Met traagschuim!
Zeer comfortabel en zacht voor de baby
Zeer hygiënisch en gemakkelijk af te vegen oppervlak
Extra lang ontwerp
Verwijderbare opbergvakken voor luiers, natte doekjes, etc.
Kan bevestigd worden aan kinderwagens, luiertassen etc.
met het clipsysteem
100% polyurethaan matrasje

1 703737 301004

78

B730100

per
12

Perfect voor wanneer u op uitstap bent met uw baby, maar
toch enkele spulletjes, zoals een flesje, portefeuille, gsm,
vochtige doekjes, etc. bij de hand wilt houden. Of wanneer u
geen grote luiertas mee wil nemen op een kort uitstapje.
Eenvoudig te bevestigen aan de kinderwagen met een velcrobandje
Verschillende opbergzakjes voor uw gsm, babyflesjes, etc.
Stoffen en afwerking van hoge kwaliteit
Afmetingen : 32 x 21 x 11 cm

B-Thermo Footmuff Universal
•

Universeel: kan in de meeste kinderwagens
gebruikt worden en bevat openingen voor de
veiligheidsgordels
Superzachte, 400 gm dikke fleecevoering die uw baby
comfortabel warm houdt in de winter
Luxe stoffen aan de buitenzijde
Mogelijkheid om een kap te maken rond uw baby’s
hoofdje voor extra warmte op koude, winderige
winterdagen
Water -en windbestendig
De onderzijde met antislipmateriaal en
bevestigingsbandjes zorgen ervoor dat de voetenzak
veilig op zijn plaats blijft bij gebruik in een
kinderwagen
Het voeteneind kan geopend worden voor meer
bewegingsvrijheid wanneer uw baby groeit
Wasbaar op 30°C

•
•
•
•
•

•
•

Donkergrijs/ Zwart

B300850

per
3

97 cm

1 703733 008501

1 703733 008709

Universele Beige

per
3

B300870

47 cm

B-Thermo Breastpump Organiser
1 703733 008600

Lichtgrijs

B300860

•

per
3

•
•
•
•

1 703733 008204

Lichtgrijs

B300820

Thermo-opbergtas om o.a. afgekolfde melk te bewaren en
koel te houden
Twee compartimenten: bovenzijde met opbergvak voor de
kolf, onderzijde voor flesjes, etc.
Voldoende ruimte om een kolf, twee flesjes,
borstcompressen en andere kleine items op te bergen
Discreet ontwerp op basis van de laatste trends
Vakken binnenin om alles op zijn plaats te houden

per
4

1 703733 108300

Donkergrijs

B310830

per
4
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B-Casual Nursery Bag
•

per
4

1 703733 103404

Donkergrijs

B310340

Zeer ruime luiertas met alle noodzakelijke attributen in een
trendy, urban ontwerp! Kan ook door mama als normale
handtas gebruikt worden wanneer een luiertas niet meer
noodzakelijk is.
Veel opbergruimte
Handige opbergvakjes aan de binnenzijde
Inbegrepen accessoires: fleece dekentje, isoleertas voor
twee flesjes, verzorgingsmatje, twee tasjes voor vuile luiers
en kledij, schouderband
Eenvoudig te bevestigen aan een kinderwagen

•
•
•
•

1 703733 003407

Lichtgrijs

B300340

per
4

B-Comfort Nest - 3 in 1
•
•
•
•
•
•

Uniek ontwerp: universeel en omkeerbaar ergonomisch
steunkussen met afneembare voetenzak
Universeel steunkussen voor het hele lichaam: ontworpen
voor gebruik in kinderwagens, draagmanden, autostoeltjes,
wiegjes, schommels, etc.
Afneembare voetenzak
Het steunkussen is omkeerbaar (winter -en zomerzijde)
voor extra comfort en veiligheid in alle seizoenen
Met openingen voor gordels
De zomerkant van het kussen is gemaakt in ademende
stoffen, de winterzijde is gemaakt van zachte velboa

1 703733 006101

Beige

B300610

Summer

Winter

per
6
1 703733 006002

Grijs

B300600

80

per
6

B-Umbrellas Universal Fit
•
•
•
•
•
•

Om kinderen te beschermen tegen de zon!
Grote afmeting voor een maximum aan comfort
Past op alle kinderwagens en relaxen
Kliksyteem met afneembare parasolstang
Parasolstang met onderaan een verstelbare veer
UV-werend

BARCODE
•

B300700

Zwart

•

B300710

Grijs

•

B300740

Beige

•

B300760

Bruin

1 703733 007009
1 703733 007108
1 703733 007405
1 703733 007603

Verkocht per 12

B-Car & Home Mirror
•

1 703733 901000

Kenzi The Lion

B390100

1 703733 901109

Zimbe the Elephant

B390110

per
6

per
6

1 703733 901307

Tambo The Monkey

B390130

1 703733 901208

Senna the Giraffe

B390120

Het perfecte hulpmiddel voor ouders die hun kindje
willen bezighouden wanneer ze een lange rit met de
auto maken. - Hij of zij zal het geweldig vinden om
zichzelf te ontdekken in de spiegel! De spiegel kan
bevestigd worden aan een hoofdsteun in de wagen,
maar ook aan een box of kinderbedje en bevat lusjes
om extra speeltjes aan te bevestigen

per
6

per
6

81

B-Neck Cushion
•
•
•

Zacht nekkussen op kinderformaat om lange trips
met de wagen comfortabeler te maken voor uw kind
Met onderzijde in fleece
Gemakkelijk te onderhouden: machinewasbaar

1 703733 900300

Tambo the Monkey

B390030

1 703733 900003

Kenzi the Lion

B390000

per
6

per
6

1 703733 900201

Senna the Giraffe

B390020

1 703733 90010

Zimbe the Elephant

B390010

B-Neck Cushion
•
•
•

1 703733 10100

B310100

82

per
6

Zacht nekkussen op kinderformaat om lange trips
met de wagen comfortabeler te maken voor uw kind
Met onderzijde in fleece
Gemakkelijk te onderhouden: machinewasbaar

per
6

per
6

1 703733 002004

B300200

per
6

B-Car Seat Protection 2 in 1
•

•

Beschermt de bekleding van uw autozetels tegen
vuil en voorkomt inkepingen en scheuren in de
zetels van uw wagen - Plooibaar ontwerp voor
gebruik met achterwaarts gerichte babystoeltjes of
verhoogkussens - Kan ook onder voorwaarts gerichte
autostoeltjes gebruikt worden - Met zakken om
speelgoed, flesjes, etc. van uw kind op te bergen
Eenvoudig te reinigen, waterdicht, antislip-materiaal
om te voorkomen dat de autostoelbeschermer of
de autostoel zelf kunnen verschuiven - Met
openingen voor veiligheidsgordels, ook compatibel
met Isofix-autozitjes

1 703731 802002

Grijs

B180200

per
6

B-Snooze 3 in 1
•
•
•
•
•
•

1 703731 801005

Beige

B180100

Universeel kussen dat steun biedt aan het hele
lichaam van uw baby
De 3 delen kunnen ook apart gebruikt worden
De hoofdsteun kan aangepast worden naarmate de
baby groeit
De luchtdoorlatende stoffen bieden extra comfort en
veiligheid in alle seizoenen
Met openingen voor veiligheidsgordels
Het onderste deel is waterdicht om bescherming te
bieden tegen luierongelukjes

per
6

1 703731 805003

Wit/Grijs

B180500

per
6

83

B-Stroller Liner
•
•
•
•

Ook wanneer uw baby iets groter wordt en in een
buggy zit, verdient hij het allerbeste!
Inlegkussen met superzachte winterzijde en
absorberende zomerzijde
Met openingen voor gordels
Machinewasbaar

1 703733 009201

Turquoise

B300920

1 703733 009300

Roze

B300930
84

per
6

per
6

1 703733 009003

Grijs

B300900

1 703733 009102

Beige

B300910

per
6

per
6

855

per
stuk

1 703737 701200

Grey Night

B770120

B-Strolly
•

•

•
•
•

Maak kennis met Bo Jungle Strolly die beveiligings- en
gezondheidsfuncties voor je baby bieden die beschikbaar zijn in
alle kinderwagens van Bo Jungle. De B-Strolly is geschikt voor
iedereen. Geniet van de eenvoud en kwaliteit.
In eenvoud zit genialiteit - B-Strolly beschikt over de meeste
kenmerken van topklasse kinderwagens, dus het is comfortabel
en handig voor dagelijkse reizen in de stad en de natuur.
Het chassis met EVA-schuimwielen zorgt ervoor dat u kunt
genieten van de rit op aantrekkelijke paden in bos of park.
B-Snooze 3 in 1
Bovendien maken speciaal borduurwerk en lichtreflecterende
ontwerpelementen de kinderwagen uniek en zichtbaar op elk
moment van de dag. De zachte matras van kokosnootschilfers en
de extra windbescherming van de wieg zorgen voor een veilige
en comfortabele omgeving voor uw baby.
Optioneel: isofix-basis + autostoel verkrijgbaar
Afmetingen (opgevouwd): 61 cm x 81 cm x 42 cm (kleiner
wanneer de wielen verwijderd worden 35 cm hoog)
Onderstel + Buggy inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming + Wieg

1 703737 701101

Grey Silver Moon

B770110

1 703737 701002

Brown Goldy Shades

B770100

86

per
stuk

per
stuk

87
87

B-Suvvy
•
•
•
•
•
•
•

•

B780000 B-Suvvy Onderstel
B780100 Midnight Black (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780110 Midnight Black (Wieg + Luiertas)
B780200 Moonrock Grey (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780210 Moonrock Grey (Wieg + Luiertas)
B780300 Cloud Grey PU Leather (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780310 Cloud Grey PU Leather (Wieg + Luiertas)
B780400 Shadow Grey PU Leather (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780410 Shadow Grey PU Leather (Wieg + Luiertas)
B780500 Classy Blue (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780510 B-Suvvy or Lummy Classy Blue (Wieg + Luiertas)
B780600 Moon Rock Beige (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780610 Moon Rock Beige (Wieg + Luiertas)

•

B750630 B-Car Seat Group 0+ voor Strolly, Suvvy of Lummy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

88

Geïnspireerd door de Belgische levensstijl, richt de nieuwe wandelwagen
Bo Jungle Suvvy zich op comfort en welzijn van kinderen onder alle
weersomstandigheden.
De bijzonder ultralichte thermische reiswieg met weerbestendige stoffen, het
comfortabele interieur en het moderne exterieur zijn gecreëerd om volledig
comfort voor uw kind te garanderen.
Betrouwbaar vierwielaflossingssysteem, One-Click ™ remsysteem en
wendbaar onderstel maken van Bo Jungle Suvvy de perfecte keuze voor
actieve gezinnen die graag buiten blijven en volop van het leven genieten.
Optioneel: isofix basis + autostoel verkrijgbaar
Afmetingen (opgevouwd): 61 cm x 81 cm x 42 cm (kleiner wanneer de wielen
verwijderd worden 35 cm hoog)

Classy Blue

Shadow Grey PU

Moon Rock Beige

Cloud Grey PU Leather

Midnight Black

Moonrock Grey

89

90

91

B-Lummy
•
•
•

•
•
•
•
•

•

B781000 B-Lummy Onderstel
B780100 Midnight Black (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780110 Midnight Black (Wieg + Luiertas)
B780200 Moonrock Grey (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780210 Moonrock Grey (Wieg + Luiertas)
B780300 Cloud Grey PU Leather (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780310 Cloud Grey PU Leather (Wieg + Luiertas)
B780400 Shadow Grey PU Leather (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780410 Shadow Grey PU Leather (Wieg + Luiertas)
B780500 Classy Blue (Buggy Inzet + Autostoel Adapters + Regenbescherming)
B780510 Classy Blue (Wieg + Luiertas)
B780600 Moon Rock Beige (Buggy Inzet + Autostoel Adapters +
Regenbescherming)
B780610 Moon Rock Beige (Wieg + Luiertas)

•

B750630 B-Car Seat Group 0+ voor Strolly, Suvvy of Lummy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

92

Verwelkom de B-Lummy-wandelwagen van Bo Jungle, die, net als de maan hoog
in de lucht schijnt, vreedzaam en onfeilbaar over ons waakt en de reizen van het
leven begeleidt.
Bij het creëren van elke B-Lummy ligt onze focus op het comfortabel en veilig
voelen van uw baby.
De ultralichte, gezellige, ruime, thermische reiswieg. Hiermee kunnen baby’s
genieten van onvergetelijke avonturen, samen met een gevoel van vrede,
wanneer ze onderweg zijn. Ouders zullen dol zijn op hoe de B-Lummy is
gemaakt voor het stadsleven, met snel opvouwbare, zeer compacte functies die
hen de flexibiliteit bieden die ze in de stad nodig hebben. B-Lummy is gebaseerd
op subtiele en solide ontwerpoplossingen voor stijlvolle ouders.
Omdat B-Lummy zeer betrouwbaar en veilig is zoals de maan, is het een
uitstekende metgezel voor de eerste reizen van de baby.
Optioneel: isofix basis + Autostoel verkrijgbaar
Afmetingen (opgevouwd): 61 cm x 81 cm x 42 cm (kleiner wanneer de wielen
verwijderd worden 35 cm hoog)

Classy Blue

Shadow Grey PU

Moon Rock Beige

Cloud Grey PU Leather

Midnight Black

Moonrock Grey

93

94

B-Genius Reversible Stroller
•

•

De kinderwagen die geplooid kan worden zodat hij in een rugzak
past! - Deze wagen is supercompact wanneer hij opgevouwen is (47
cm x 43 cm x 23 cm) - Weegt slechts 6,34 kg!
Bi-directioneel gebruik: eenvoudig aan te passen (onderdelen
inbegrepen)
Aluminium frame - Verstelbare rugleuning: kan tot 170° platgelegd
worden - Verstelbare voetsteun - Verwijderbaar steunkussen
Kan verticaal gezet worden wanneer hij opgeplooid is (mag als
handbagage in het vliegtuig) - 5-puntsharnas
Wielen, zonnekap en verwijderbare veiligheidsbeugel
Remsysteem op de achterwielen dat met de voet bediend
kan worden - Verluchting achteraan - Inbegrepen accessoires:
muggennet, regenbescherming, kit voor tweezijdig gebruik,
transporttas - Optioneel: Maxi Cosi adapters en adapter om
twee kinderwagens met elkaar te verbinden - Beschikbaar in twee
kleuren: lichtgrijs en donkergrijs
Aanbevolen leeftijd: 0-36 maanden, tot 18 kg

•
•
•
•

Opties:
B750550 Car Seat Adapter Group 0+
B750600 Car Seat Group 0+ Lichtgrijs
B750610 Car Seat Group 0+ Donkergrijs
B700550 Isofix Base

•
•
•
•
•

1 703737 505105

B-Genius Donkergrijs

B750510

per
stuk

1 703737 505501

Car Seat Adapter

B750550

Base Isofix

B700550

per
stuk

per
stuk

95

99 cm

78

cm
m

48 c

1 703737 505006

B-Genius Lichtgrijs

B750500

per
stuk

23 cm

47 cm

43 cm

96

Maak unieke en originele souvenirs samen met je baby of kind. Maak een geweldig souvenir
voor jezelf of een persoonlijk cadeau voor iemand die heel bijzonder is! Ideaal als cadeau
voor Vaderdag of Moederdag.
Met Happy Hands kunt u een twee- of driedimensionale afdruk maken die een leven lang
meegaat.

977

Happy Hands - Heart Shape
•
•
•
•
•
•
•
•

Met de Happy Hands Hearts kun je gemakkelijk een hand- of
voetafdrukje van je kleintje maken.
Hartvormig blikje
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de
feestdagen of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Wordt geleverd met handige standaard zodat het blikje rechtop kan
staan
SGS getest
Inhoud verpakking: Zakje klei, Houten roller, Kunststof
presentatiestandaard, Instructies

5 038278 981733

X130001

Happy Hands - Ornament Kit
•
•
•
•
•
•
•
•

98

Met de Happy Hands Hearts kun je gemakkelijk een hand- of
voetafdrukje van je kleintje maken.
Hartvormig blikje
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de
feestdagen of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Wordt geleverd met handige standaard zodat het blikje rechtop kan
staan
SGS getest
Inhoud verpakking: Zakje klei, Houten roller, Kunststof
presentatiestandaard, Instructies

per
10

5 038278 999998

X130014

per
10

Happy Hands - Double Frame White
•
•
•
•
•

Met de Happy Hands Double Frame White kun je gemakkelijk een
hand- of voetafdrukje van je kleintje maken. Daarbij is er ook ruimte
om een foto in te lijsten.
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de
feestdagen of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Inhoud verpakking: Fotolijst, Zakje klei

5 038278 000427

X130010

per
10

Happy Hands - Baby Print Triple Frame Kit
•
•
•
•
•

De Happy Hands Triple Frame kit is een drieluik waarbij plaats is voor
foto’s en een hand- en voetafdrukje van je kleintje.
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de feestdagen
of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Inhoud verpakking: Lijst, Twee zakjes klei, Houten roller, Twee stukjes
dubbelzijdige tape, Vier achtergrondjes: 2x grijs met sterretjes en 2x roze/
blauw, Instructies

5 038278 002070

X130017

per
6

99

Happy Hands Double Frame
Small 26 x 17 cm.
•

•
•
•

Creëer samen met je baby of kind een unieke
2-dimensionale herinnering. De eigentijdse witte lijst biedt
plek voor zowel een foto als een hand- of voetafdruk van
je kleintje. Hiermee maak je een geweldig aandenken voor
jezelf of een zeer persoonlijk cadeau voor een bijzonder
iemand. Ideaal als cadeautje voor bv. Vader- of Moederdag,
speciale feestdagen, Kerst of als kraamcadeau.
Eenvoudig te maken via de aanwijzingen van de handleiding.
Natuurlijk materiaal en huidvriendelijke klei
Formaat lijst: 26 x 17 cm., foto maat 9 x 13 cm
Inhoud verpakking lijst, klei, klei-roller, Instructies

5 038278 003084

X130025

per
6
26 cm

Happy Hands Sonogram
Echo Frame
•

•

Dit lieve echo lijstje is een perfect cadeau voor jezelf of als
zwangerschapsaankondiging voor opa, oma of een andere
dierbare. Deze eigentijdse witte lijst biedt plek voor de
2D of 3D echoafdruk (standaardmaat 7,5 x 10 cm.) van je
kleintje. Je kunt de lijst ophangen of neerzetten met de
standaard die aan de achterkant zit. Het glas in de lijst houdt
de afdruk stofvrij. Formaat lijst 20 x 15 cm..
Inhoud verpakking lijst, lintje

5 038278 008355

X130028

100

per
6

Happy Hands - 3D Deluxe
•
•
•
•
•

Met de Happy Hands 3D Deluxe kun je gemakkelijk een 3D hand- en
voetafdrukje van je kleintje maken.
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de
feestdagen of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Inhoud verpakking: Lijst, Één zakje vormpoeder, Twee zakjes
porseleinpoeder, Instructies

5 038278 000434

X130012

per
12

Happy Hands - Large Frame Silver
•
•
•
•
•

Met de Happy Hands Large Frame Silver kun je gemakkelijk een
hand- en voetafdrukje van je kleintje maken. Daarbij is er ook ruimte
om twee foto’s in te lijsten.
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de
feestdagen of als kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Inhoud verpakking: Fotolijst, Zakje klei

5 038278 000410

X130011

per
12
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Happy Hands - Baby Inkless First Year Frame Kit
•
•
•
•
•

De Happy Hands Baby First Year kit biedt plaats aan 12 foto’s, voor elke maand één.
Daarnaast kunnen er nog twee foto’s of afdrukjes (van bv. een hand en/of voetje) worden
toegevoegd.
Ideaal als cadeautje voor bijvoorbeeld vaderdag/moederdag, de feestdagen of als
kraamcadeau
Veilig, leuk en gemakkelijk te maken
Natuurlijk en huidvriendelijk materiaal
Inhoud verpakking: Lijst, Drie verftubes: roze, blauw en grijs, Kunststof roller, Instructies

5 038278 002063

X130016

102

per
10

Maltex Baby-producten zijn ontworpen op basis van richtlijnen van mensen met jarenlange
verpleegervaring, waardoor hun ergonomie en gebruiksveiligheid voor zowel de baby als de
ouder gewaarborgd zijn.
MALTEX BABY is een merk dat zowel bij de jongste klanten als bij hun ouders herkenbaar
is. Badkuipstandaards, badstoelen, luier- en wateremmers, verschoonkussen en geharde
verschoonkussen. Badsets bieden maximaal comfort en veiligheid voor uw kind en zorgen
tegelijkertijd voor volledig gemak voor de zorgverleners. Accessoires voor kinderopvang:
potjes, toiletbrillen en opstapkrukken helpen kinderen om op de meest comfortabele en
gemakkelijke manier aan hun zindelijkheidstraining te beginnen. Producten die bedoeld zijn
om te baden, zijn ook speciaal gemarkeerd om ouders vertrouwd te maken met de principes
van veilig bad voor kinderen. De producten van het merk Maltex Baby zijn verkrijgbaar in
vele kleuren en worden verzameld in de originele collecties - zowel gelicentieerde als ook
eigen Maltex-lijnen.

1003
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5 903067 017552

Witte Giraf

MA7552

per
6

Potty
•
•

Code : MA6500 Grijze Zebra
Code : MA7552 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 016500

Grijze Zebra

MA6500

per
6

Deluxe Potty

5 903067 016517

Witte Giraf

MA6517

per
6

•
•

Code : MA6517 Grijze Zebra
Code : MA7569 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 017569

Grijze Zebra

MA7569

per
6

5 903067 000035

Grijs

Baby Clothes hangers 8 pack
•
•

Code : MA0035 Grijs
Code : MA8061 Wit

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

MA0035

5 903067 018061

Wit

MA8061

104

per
6

per
6

5 903067 017651

Witte Giraf

MA7651

per
6

Toilet Trainer
•
•

Code : MA6456 Grijze Zebra
Code : MA7651 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 001506

Witte Giraf

MA1506

5 903067 016456

Grijze Zebra

MA6456

per
6

Toilet Trainer Deluxe
•
•

Code : MA6463 Grijze Zebra
Code : MA1506 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 202095

Witte Giraf

MA2095

per
6

5 903067 016463

Grijze Zebra

MA6463

per
6

per
6

Toilet Trainer Deluxe
•
•

Code : MA6913 Grijze Zebra
Code : MA2095 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 016913

Grijze Zebra

MA6913

per
6

105

84 cm Bathtub with plug
•
•

Code : MA1513 Grijze Zebra
Code : MA7804 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 013998

Witte Giraf

MA7804

5 903067 017705

Witte Giraf

MA7705

per
6

per
6

5 903067 001513

Grijze Zebra

MA1513

5 903067 016609

Grijze Zebra

MA6609

per
6

Bathtub Seat

106

•
•

Code : MA6609 Grijze Zebra
Code : MA7705 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

per
6

per
6

5 903067 009861

Grijze zebra

MA6852

84 cm Bathtub with plug
and anti slip mat
•
•

Code : MA6852 Zebra grijs
Code: MA7859 Witte Giraf

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 007423

Witte Giraf

MA7859

per
6

Bathtub Stand Adjustable Height
•
•

Code : MA1630 Wit
Verkocht per: 3 stuks

•
•

Code : MA2336 Complete evacuatiekit
Verkocht per: 6 stuks

5 903067 002336

MA1630

Bath Seat 6m+
•

Code : MA6204 Panda Grijs Wit

•

Verkocht per: 6 stuks/kleur

5 903067 006204

MA6204

per
3

5 903067 20 630

Complete evacuatiekit

MA2336

per
6

per
6
107

Lansinoh’s verhaal
Sinds ons begin, 35 jaar geleden in de keuken van een nieuwe moeder, is Lansinoh er altijd
geweest voor moeders die borstvoeding geven en de zorgverleners die hen ondersteunen.
De borstvoedingsuitdagingen van onze oprichter inspireerden een passie om andere
moeders te helpen, die vandaag nog steeds de drijvende kracht is achter Lansinoh.
We zijn uitgegroeid tot een wereldleider in borstvoeding met onderzoek en ontwikkeling
van wereldklasse, waar we moeders bedienen in meer dan 60 landen over de hele wereld.
Van onze lanoline-tepelcrème, de eerste aanbevolen crème, tot de lancering van de eerste
borstpomp verbonden via Bluetooth, tot ziekenhuisproducten die de eerste dagen van het
leven ondersteunen, Lansinoh loopt voorop in innovatie.
En toch is de kern van alles wat we doen een niet aflatende passie om moeders en baby’s
de best mogelijke start in hun nieuwe leven te geven. Door ontbering en vreugde zullen we
er zijn ... met producten, oplossingen, onderwijs en ondersteuning om gezinnen te helpen
het meeste uit deze vluchtige tijd te halen.
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Verzorgingscrème 100% Lanoline
•
•
•
•
•
•
•

’s Werelds zuiverste lanoline
Hoeft niet verwijderd te worden voor de borstvoeding
100% natuurlijk – alleen lanoline en niets anders
Geen kleur, geur of smaak
Hypoallergeen
Veilig voor baby – verlichting voor moeder
Verkrijgbaar in tube van 10 of 40ml

10 ml

5 060062 996340

10173

per
12

40 ml
per
4

5 060420 232127

10235

5 060062 996227

10163

per
6

Bio verzorgingscrème 60 ml
•

•

•

Lansinoh Organic Nursing Balm is een natuurlijke kruidenremedie
om de borsten voor te bereiden op borstvoeding door ze te
masseren en te zorgen voor een droge huid die strak aanvoelt.
Het wordt vooral gebruikt tijdens de zwangerschap om de tepels
te verzachten en de droge huid te verlichten of de eerste dagen na
de bevalling. Het heeft geen smaak of geur en kan gebruikt worden
tijdens de borstvoeding.
Het bevat geen additieven of conserveringsmiddelen, alleen
natuurlijk - Geen water (geen bacteriegroei, onverdunde formule).
Lansinoh Organic Breastfeeding Balm helpt het evenwicht van de
droge huid te herstellen en de moeder vertrouwd te maken met
toekomstige borstvoeding.
Lansinoh Nursing Balm werkt preventief, terwijl lanoline curatief
werkt indien nodig.

5 060420 232127

23130

per
6

Wasbare
borstcompressen
•
•
•
•

Wasbare borstcompressen op 40°C
Extra groot absorbtievermogen
3 lagen
Met zakje om ze te wassen in machine
5 060420 231175

4 stuks
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20382

per
2

5 060420 2321

8 stuks

20387

per
2

Wegwerpbare borstkompressen
•
•
•
•
•
•
•

Super absorberend met een speciale kern van polymeer: vangt
vocht op en voorkomt lekken
Discreet, ultradun en voorgevormd voor een natuurlijke pasvorm
Ademende en zachte, gewatteerde voering voor maximum
comfort
Waterdichte onderlaag: houdt kleren dag en nacht droog
Ontworpen om zijn vorm te behouden, geen plooien of kreukels
2 antislip-plakkers houden het kompres op zijn plaats
Hygiënisch verpakt voor gemakkelijk gebruik

5 060062 999990

20060

per
2

5 060420 231175

44284

5 060420 231311

44283

per
6

per
4

Thera pearl packs voor warm of koud gebruik
•
•
•
•
•

2 packs met covers
Gebruik de TheraPearl warm om stuwing, geblokkeerde melkkanalen en mastitis
te verlichten, helpt ook bij de toeschietfase
Leg de Thera°Pearl in de vriezer om pijn en zwelling te verlichten bij gezwollen
borsten
De parels zorgen ervoor dat het pack altijd flexibel blijft, zelfs wanneer het
bevroren is
Kan gebruikt worden met een kolf

per
4

5 060062 997675

10500

Latch Assist peertje voor
ingetrokken tepels met 2 uiteinden
•

•
•
•
5 060062 997613

70180

Tijdens de eerste dagen van de borstvoeding kunnen tepels
tijdelijk plat of ingetrokken zijn. Dit komt door stuwing of zwelling,
waardoor het moeilijk is voor de baby om aan te leggen. Lansinoh
Latch AssistTM is ontworpen om tijdelijk de tepel uit te trekken om
te helpen met het aanleggen.
Eenvoudig, zelf te gebruiken en effectief
2 verschillende maten van zuignappen inbegrepen voor een
comfortabele pasvorm
Klein opbergdoosje inbegrepen voor hygiëne en draagbaarheid

per
4
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Voedingsarmband
•
•
•
•
•
•

5 060420 230871

71095

•
•

per
2

Voor de juiste voedingshouding waar u ook bent
Neemt weinig plaats in beslag, is compact en mobiel, past in een
luierzak en kan overal gebruikt worden
Handige oplossing voor moeders die al dan niet borstvoeding
geven
Hoes van 100% katoen voor optimaal comfort van uw baby;
binnenhoes van extra zachte polyester voor het comfort van de
moeder
Vervaardigd door een borstvoedende moeder
Stof buitenzijde: 100% katoen, stof binnenzijde: 100% polyester,
vulling: 100% polyester
Afmetingen: 27 x 21 x 13 cm
In de machine wassen. Met de lucht laten opdrogen. Niet met
chloor behandelen. Niet strijken. Niet stomen

Handkolf Natural Wave
•
•
•
•
•
•

Eén flesje om af te kolven, bewaren en voeden voor het gemak
Snel en gemakkelijk te gebruiken, samen te stellen en te reinigen
2 fasen technologie
Stil, compact en lichtgewicht
Geeft moeders volledige controle over hun afkolfervaring
Inbegrepen: NaturalWave speen die zorgt voor het behoudt van
het natuurlijke borstvoedingspatroon en afsluitschijf zodat het
flesje gebruikt kan worden als bewaarfles

5 060062 990027

50552

per
2

Elektrische borstkolf Compact
•
•
•
•
•
•
•
•

Door de compacte afmetingen en het superlichte gewicht is de
kolf van Lansinoh ideaal voor mama’s die buitenshuis melk moeten
afkolven. Hij is superhandig en past overal in
Ontwikkeld voor extra comfort met 5 regelbare zuigniveaus
Speen ComfortFit® in silicone met een zeer zacht oppervlak
Makkelijk te reinigen, te monteren en te gebruiken
Een hygiënische borstpomp zonder risico’s dat de melk
terugstroomt langs de slangen, absolute dichtheid!
Een led-indicator voor het zuigniveau – opdat de mama’s precies
het zuigniveau en de geselecteerde fase kennen
Supercompact, licht model, ideaal voor gebruik buitenshuis
2 aparte fases met een stimulatieknop om makkelijk over te
schakelen van de melkstroomfase naar de toeschietfase en
omgekeerd

5 060420 230956

54090

112

per
stuk

Dubbele elektrische kolf Natural Wave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 060062 990065

53065

8 zuigniveaus bij elke kolfstijl voor de ultieme personalisering
2 verschillende maten van ComfortFitTM Borstschilden voor een
betere pasvorm en zuigkracht
2 borstkolven in 1. Gebruik als een enkele of dubbele kolf
Gemakkelijk te reinigen, samen te stellen en te gebruiken
Een hygiënische kolf met gesloten systeem dat er gegarandeerd
voor zorgt dat er geen melk in de slangetjes geraakt
2 fasen technologie met toeschiet-knop
3 aanpasbare kolfstijlen
Groot LCD-scherm om zuigkracht en fase-instellingen te bekijken
Ideaal om regelmatig te kolven
Werkt op netvoeding of batterijen
Inbegrepen: NaturalWave speen, afsluitschijf en opberg -of
transporttas

per
stuk
5 060420 233025

50810

per
6

Moedermelkcollector
•
•
•
•
•
•
•
•

Past zich aan elke borst aan voor een natuurlijk zuigreflex
Handsfree en discreet
100% siliconen voor optimaal comfort en een makkelijke reiniging
Specifieke vorm waardoor de opgevangen moedermelk makkelijk
in bewaarzakjes of -bakjes overgegoten kan worden.
Geschikt voor elke borstmaat en shape
Klein, licht en makkelijk in de luiertas te vervoeren.
BPA en BPS vrij.
Kan ook als handkolf gebruikt worden

Tepelhoedjes Maat 1 of 2
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij problemen ondervinden om hun baby aan te leggen door
platte of ingetroken tepels, of door anatomische vervormingen aan
de tongriem of de bovenlipriem bij de baby
Speciaal ontwikkelde vorm een maximaal huidcontact tussen mama
en baby
Superfijn, zacht en flexibel
Maat 1 : 20 mm
Maat 2 - 24mm
100% silicone zonder BPA noch BPS
Geleverd per 2 met een beschermdoosje voor meer hygiëne en
comfort

5 060420 230765

Maat 1 20mm

70193

per
3

5 060420 230444

Maat 2 24mm

70173

per
3
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Bewaarflesjes voor moedermelk 4x160ml
•
•
•
•
•
•
•
•

Door de compacte afmetingen en het superlichte gewicht is de kolf van
Lansinoh ideaal voor mama’s die buitenshuis melk moeten afkolven. Hij is
superhandig en past overal in
Ontwikkeld voor extra comfort met 5 regelbare zuigniveaus
Speen ComfortFit® in silicone met een zeer zacht oppervlak
Makkelijk te reinigen, te monteren en te gebruiken
Een hygiënische borstpomp zonder risico’s dat de melk terugstroomt
langs de slangen, absolute dichtheid!
Een led-indicator voor het zuigniveau – opdat de mama’s precies het
zuigniveau en de geselecteerde fase kennen
Supercompact, licht model, ideaal voor gebruik buitenshuis
2 aparte fases met een stimulatieknop om makkelijk over te schakelen van
de melkstroomfase naar de toeschietfase en omgekeerd

5 060062 990416

20417

per
3

Bewaarzakjes voor borstvoeding
•
•
•
•
•
•
•

Gesteriliseerd
Verzegeld en veilig verwijderbare bovenkant met dubbele ritssluiting om
veilig af te sluiten zonder morsen
Handig labelvakje om op te schrijven, boven de vulruimte, om mogelijke
perforatie te voorkomen
Dubbel verzegelde zijnaden voor sterkte
Zijvouwen in de bodem om uit te breiden
Handige schenktuit om de moedermelk gemakkelijk uit te schenken
Gemaakt van voedsel-veilig polyethyleen (PE)

5 060062 994452

Box 25 stuks

99205

114

per
6

5 060062 991642

Box 50 stuks

40056

per
3

Natural wave fles
•

160 ml
5 060062 999600

160 ml

75860

5 060420 230680

160 ml glas

77140

per
4

•
•
•

per
4

Afgekolfde moedermelk voeden terwijl mama weg is in het volle
vertrouwen dat de baby terug aan de borst gaat wanneer mama
terug is.
Air Ventilation System: vermindert de inname van lucht, een
mogelijke oorzaak van koliek.
Ergonomische vorm: comfortabele grip
NaturalWave speen: 100% silicone

240 ml

per
4

5 060062 999631

240 ml

75880
5 060420 230710

240 ml glas

77150

per
4

5 060420 232516

2 x 160 ml

75870
5 060062 999662

2 x 240 ml

75890

per
4
per
4

Starterset Babyflesjes met
NaturalWave®spenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5 060420 232455

76320

per
6

•
•

BPA- en BPS-vrij
Klinisch ontwikkeld om tepelspeenverwarring bij baby’s te
voorkomen
Bevordert het natuurlijk drinkgedrag van de baby en stimuleert
de ontwikkeling van de babymond
Aangepaste vorm van de speen zodat de baby de melkstroom kan
reguleren
Soepele speen van 100% siliconen; strekt en buigt zich voor
optimale flexibiliteit in de mond van de baby
Verticale randen aan de binnenkant versterken de structuur en
voorkomen vervorming van de speen
Unieke aflopende vorm zorgt voor een soepele en peristaltische
tongbeweging
Brede basis voor een goede aanhap en vacuüm
Air Ventilation System (AVS™) dat de inname van lucht en dus
mogelijke krampjes vermindert
Eenvoudig te monteren en te reinigen (weinig onderdelen)
Compatibel met alle Lansinoh producten
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Speen trage toevoer Natural Wave
traag - medium - snel
•

•
•
•
•

Het ontwerp van de NaturalWaveTM speen is gebaseerd op
uitgebreid onderzoek en bevat unieke karakteristieken om
moeders te verzekeren dat er gemakkelijk kan gewisseld worden
van borst naar fles en terug.
100% zachte silicone
Brede basis met textuur
Verticale verstevigingen aan de binnenzijde
Système AVS: air ventilation system

5 060062 999785

Traag debiet

75940
5 060062 999815

Gemiddeld debiet

75950

5 060062 999846

Snel debiet

75960

per
4
per
4

per
4

2 borstschilden Comfort Fit
21mm - 28 mm - 36mm
•
•
•
•

5 060420 232035

21mm

53530

116

Nieuwe maten: 21mm, 28mm, 36 mm
Onze borstkolven zijn voorzien van standaard borstschilden van
25 mm. De dubbele kolf beschikt over 2 verschillende maten
borstschilden: 25 mm en 30,5 mm.
Geschikt voor alle borstkolven van Lansinoh, zowel manueel als
elektrisch
Gemakkelijk te reinigen en te monteren

per
2

5 060420 232066

28mm

53531

per
2

5 060420 232097

36mm

53532

per
2

Postpartum spoelfles
•
•
•
•
•

Na de bevalling is de perineale zone vaak geïrriteerd en naar het
toilet gaan kan in het begin zeer pijnlijk zijn.
Met de Lansinoh perineale douche wordt een straal warm water
op het perineale gebied aangebracht om het te reinigen. De
zachte waterstraal verzacht de pijn tijdens en na het plassen.
Zachte, gerichte waterstraal
Gemakkelijk te gebruiken door in de fles te knijpen, met zijn 360°
spray die zelfs ondersteboven werkt
Ergonomisch ontwerp met intrekbare buis

5 060420 232721

68420

per
4

Biologische Perineum Massageolie
•

Met deze massage kan de aanstaande moeder zich lichamelijk
en geestelijk voorbereiden op de bevalling. Het is bewezen
dat massage van het perineum de elasticiteit van het weefsel
bevordert en zo scheuren in het perineum voorkomt. Lansinoh®
Organic Perineum Massage Oil is speciaal ontwikkeld voor
gebruik op het perineum en is klinisch en gynaecologisch getest.
Unieke samenstelling van biologische ingrediënten - maakt de
huid zacht en soepel
Klinisch getest - vergemakkelijkt perineale massage, die de
rekbaarheid van het weefsel voor de bevalling verhoogt
Gynaecologisch getest - speciaal ontwikkeld voor gebruik in het
perineumgebied
Geur vrij
Product van klimaatneutrale productie
50ml fles

•
5 060420 232639

68130

•

per
6

•
•
•

Biologische verzachtende spray
voor na de bevalling
•
•

•
•

Kalmeert het gevoelige gebied van het perineum na de geboorte en
helpt de nieuwe moeder mobiel te blijven om voor haar pasgeborene te
zorgen.
Gemaakt van natuurlijke, biologische ingrediënten met verzachtende
eigenschappen en een fris effect (aloë vera, kamille, komkommer, enz.),
gecertificeerd door Ecocert.
Gemakkelijk te gebruiken met zijn 360° spray die zelfs ondersteboven
werkt. Gynaecologisch getest, specifiek voor de perineale zone.
Klimaatneutraal product met een verpakking op basis van suikerriet.
100 ml fles

5 060420 232691

68230

per
6

Koud en warm postpartum Kompressen
•
•
•
•
•
•
5 060420 232783

69140

per
4

69117

per
X

De Koud/Warm Kalmerende Postpartum Handdoek verlicht bekkenpijn
en ongemak na de bevalling.
Warm en koud verzachten de pijn en kalmeren na de bevalling:
Na het opwarmen in de magnetron helpt de zachte warmte de
baarmoederkrampen te verzachten die vaak na de bevalling optreden.
Na het invriezen biedt de koele handdoek verlichting voor het
perineum, aambeien en keizersnede.
Dankzij de innovatieve TheraPearl® ColorSmart™-technologie kleuren
de parels wit als ze warm zijn en paars als ze koud zijn.
Ref 69917 : Wegwerpverbanden voor Kalmerende Warme Koude
Postpartum Pads
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Over Kids II
Bij Kids II hebben we een cultuur van ontwerpers gecreërd. Al meer dan 40 jaar bedenken
en heruitvinden we speelgoed en apparatuur voor baby’s, die zowel baby’s als hun ouders
verrassen met bekroonde ontwerpen die uitzonderlijke waarde bieden..
De gemeenschap is een integraal onderdeel van onze cultuur. We streven er daarom om
terug te geven aan onze gemeenschappen door vrijwilligerswerk en donaties van het bedrijf.
Doelstelling Kids II
Wij geloven dat een mooie toekomst binnen het bereik van elk gezin moet liggen. Het
maakt niet uit waar ze wonen, hoeveel geld ze verdienen, welke taal ze spreken, welk geloof
ze oefenen en welke doelen ze nastreven.
Een mooie toekomst is een reis, gebouwd op duizenden kleine overwinningen. Wat onze
titel of afdeling ook is, het is onze taak om meer kleine overwinningen te behalen die gezinnen over de hele wereld helpen een mooie toekomst te creëren, inclusief die van Kids II,
onze partners en anderen.
Kids II Vision
Onze visie is om onze branche opnieuw te definiëren door niet alleen producten te creeren, maar ook holistische oplossingen voor nieuwe ouders die grenzen, categorieën en
gangpaden overstijgen.
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3m+ Chill & Teethe Pretty in Pink
•
•
•

Met water gevulde bijtringen verzachten het pijnlijke tandvlees.
Leuke kleurtjes en vormen
Makkelijk vast te nemen

0 074451 086739

K8673

per
6

3m+ Chill & Teethe Classic
•
•
•

0 074451 081956

K8195

120

per
6

Met water gevulde bijtringen verzachten het pijnlijke
tandvlees.
Leuke kleurtjes en vormen
Makkelijk vast te nemen

3m+ Barbell Rattle
•
•
•

0 074451 081888

K8188

Doorzichtige rammelaars met kleurrijke rammelbolletjes.
Handvat met vormpjes is makkelijk vast te houden
De spiegel en de rammelbolletjes doen het licht weerspiegelen

per
6

0 074451 081727

3m+ License to Drool Keys Classic
•
•

K8172

per
6

Verschillende texturen; ideaal om op te bijten of zuigen
Makkelijk vast te houden voor babyhandjes

Outstanding Opus™ Sensory
Rattle & Teether
•
•
•
•

0 074451 124875

K12487

Multi-zintuiglijke bijtring - stimuleert zicht, gehoor en tastzin
met zijn heldere kleuren en 8 tactiele texturen om op te
kauwen.
Prikkelt de nieuwsgierigheid - Er is genoeg om baby’s
nieuwsgierig te houden en verzacht pijnlijk tandvlees.
Introduceert oorzaak en gevolg - De bubbelpop boven
het Opus de Octopus karakter is leuk voor de baby om te
knijpen en helpt hem oorzaak en gevolg te begrijpen.
Ontworpen voor kleine handjes - Het zwarte en witte
handvat is gemakkelijk voor baby’s om hun favoriete bijtring
overal mee naartoe te nemen.

per
X
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0m+ Bright Bold Rattle & Teether
High Contrast Toy
•
•

0 074451 114166

Contrastrijke patronen kan uw baby het best zien
Met handvat dat gemakkelijk vast te nemen is voor kleine
vingertjes
Rammelende bal met strepen in een combinatie van zwart
en heldere kleuren
Baby leert over oorzaak en gevolg
Met draaiende kraaltjes om baby te vermaken

•
•
•

K11416

per
6

6m+ Giggables™
•
•
•
•
•
•

Maak uw peuter gelukkig met deze leuke, schattige ballen in de
vorm van een dier die gekke geluidjes maken terwijl ze over de
vloer wiebelen en rollen!
Ballen rollen wanneer ze geduwd worden
Duw de ballen voort om gekke geluiden te horen
6verschillende soorten, worden apart
verkocht
Bevat niet-vervangbare batterijen

0 074451 521056

K52105

3m+ Shake & Spin Activity Ball
•
•

Leuke balletjes die elk een andere activiteit bieden om mee te
schudden, rammelen en rollen.
Set bestaande uit 5 verschillende ballen met elk een andere
leuke activiteit voor de baby, zoals een rammelaar, draaiende
ballen of een bal met kleine bolletjes binnenin.

0 074451 090798

K9079

122

per
6

per
6

Tropic Animals™ 9 Take-Along Friends
•
•
•
•
•
•

Zachte vriendjes voor tropische avonturen!
Lieve vrienden voor tropische avonturen!
Ideaal om mee te spelen en in bad te gaan.
Gemakkelijk vast te pakken voor kleine handjes
Bevordert de fijne motoriek bij baby’s vanaf de geboorte.
Je krijgt een hele regenboog van dieren!

0 074451 126152

K12615

per
6

Gears of Discovery™ Suction-Cups
•
•

•
•
•

Baby kan 5 tandwielen van verschillende grootte en kleur
sorteren, stapelen, plakken en draaien.
Ontwikkelingsvaardigheden - Deze tandwielen zijn geweldige
hulpmiddelen voor ouders
om hun kleintjes te helpen bij het ontdekken van getallen,
nummers, dieren en kleuren. Ze
bevorderen ook de fijne motoriek, ruimtelijk denken en
oorzaak en gevolg vaardigheden.
Badtijd en meer
Neem dit speelgoed mee in bad,
tot spelen op de grond en overal waar baby’s nieuwsgierigheid
hem brengt!
Deze roterende tandwielen met zuignappen kleven op de
meeste gladde oppervlakken.

0 074451 124882

K12488

per
6
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0m+ Jingle & Shake Pal
•

Je baby heeft volop grijpplezier tijdens het spelen met dit
leuke, boeiende kikkerspeeltje! De Jingle & Shake Pal™ kan
makkelijk worden vastgepakt door zijn kleine handjes en hij zal
de rinkelende bal en de kralenspeeltjes superleuk vinden. Dit
leuke kikkerspeeltje staat voor veel rinkel- en rammelplezier!

0 074451 100633

K10063

per
6

Stack & Squish Cups™
Sensory Stacking Toys
•
•
•
•

Eindeloze manieren om te spelen - plakken, stapelen en pletten!
Deze 6 kleurrijke vouwbekers nodigen uit tot eindeloos spelen en
ontdekken.
Voordelen voor de ontwikkeling - Bevordert ruimtelijk redeneren
en kleuren ontdekken als de baby groeit.
Perfect voor in bad en aan tafel - Van badtijd tot aan het
avondeten, baby zal het heerlijk vinden om water in de Stack &
Squish bekers te gieten en te experimenteren.
Dankzij de zuignap, kleven ze op de meeste oppervlakken zoals de
badkuip, tegels, de koelkast en dienbladen van kinderstoelen!

0 074451 124943

K12494

124

per
6

3m+ Sticky Spinner Activity Toy
•
•
•
•
•

Tover elke tafel om in een activiteitencentrum
Zuignap houdt speelgoed op vlakke ondergrond op z’n plaats
Kleurrijke ringen zijn leuk om vast te pakken en te laten draaien
Houdt je baby bezig tijdens die momenten waarop hij of zij
rustig moet blijven zitten
Idaal voor onderweg

0 074451 115224

K11522

per
6

0m+ Ocean Glow Sensory
Shaker Musical Toy
•
•
•
•
•

0 074451 108004

K10800

Laat lichtspelletjes het leven van uw baby kleur geven met deze
superschattige kwal-rammelaar!
Stimuleert de ontwikkeling van het gezichtsvermogen, het
gehoor en de tastzin
Laat baby ook kennismaken met enkele belangrijke klassieke
muziekstukken
Dit speeltje heeft verschillende kleuren die oplichten om uw
baby te vermaken
Perfecte afmetingen! Eenvoudig mee te nemen in de luiertas

per
6
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0m+ Shake & Light Lion
•

De manen van deze kleine leeuw brullen van plezier! Als
de baby hem schudt, reageren de manen van de leeuw met
dansende lichtjes en leuke ratelgeluidjes. Dankzij de grijpring
kan hij makkelijk door de kleine handjes worden vastgepakt en
geschud. Een superleuk speeltje om je baby thuis of onderweg
mee te vermaken.

0 074451 105348

K10534

per
6

0m+ Sit and See Safari Floor Mirror
•

Deze kleurrijke spiegel is perfect voor baby’s om zichzelf te
ontdekken terwijl ze op hun buikje liggen. De blaadjes kraken
en het spiegeltje kan plat gelegd worden om het gemakkelijk
mee te kunnen nemen.

0 074451 520356

K52035

126

per
6

3m+ Teethe & Read
•
•
•
•

Deze boekjes met bijtring zijn ontwikkeld om de lust van het lezen op
te wekken bij kinderen.
Pagina’s in knisperende stof
De bijtringen met textuur verzachten baby’s tandvlees
Golvend handvat met bewegende kralen

0 074451 084759

K8475

per
6

0m+ See & Play Mirror Elephant
•
•

Dit spiegeltje kan bevestigd worden aan een bed, park of in de wagen
De leuke print en olifant trekken de aandacht van uw baby

0 074451 088177

K8817

per
6
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0m+ Lots of Links
•
•

18 Fun Links met verschillende texturen om de zintuigen van de baby
te stimuleren
6 ovalen Fun Links met zacht kauwbaar oppervlak

0 074451 086647

K8664

per
6

0m+ Simply Bright Starts™
Garden Chews™ Teether
•
•
•
•

Bijtringen uit silicone en natuurlijke vezels verzacht op een veilige en
meer natuurlijke manier
Verzachtend fruitgedeelte uit silicone voor het gevoelige tandvlees
Verzachtend stoffen blad
Afzonderlijk verkocht, peer of appel
0 074451 111431

K11143

128

per
6

3m+ - Grasp & Teethe Teether
•
•
•
•

Een bijtspeeltje met verschillende texturen, dat eenvoudig vast te
grijpen is voor een baby en waarop hij aan alle kanten kan bijten!
Gemakkelijk vast te nemen Oball-kern
Ringen met verschillende texturen om op te bijten
Helpt om pijnlijk tandvlees te verzachten

0 074451 108073

K10807

per
6

0m+ O-Shaker
•
•

Schud, rammel en bijt! Deze rammelaar met een unieke vorm zal
snel een van de favoriete speeltjes worden van uw baby!
2 mini, flexibele Oballs die gemakkelijk vast te houden zijn en waar
uw baby in kan bijten - Gekleurde bolletjes die een leuk geluid
maken om de baby te entertainen - Doorzichtige rammelaar met
textuur zodat de baby de gekleurde bolletjes kan zien.

0 074451 811072

K81107

per
6
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10 cm

0m+ - Oball 10cm
•

•
•

0 074451 122888
Blauw-Groen-Geel-Turquioise

K12288

per
6

0 074451 122895

Roze-Groen-Paars

K12289

Ontworpen om de baby te vermaken op een innovatieve
manier en zijn zintuigen te stimuleren. Deze stevige bal
zit vol gaten waar de baby hem gemakkelijk kan grijpen
om vast te houden of om mee te gooien. Uw baby zal zich
blijven amuseren met dit speeltje! - 32 vingergaten om
de bal gemakkelijk te kunnen grijpen - Perfect voor alle
leeftijden
Beschikbaar in 2 verschillende kleuren
Mag in de vaatwas

per
6

0m+ - Oball Rattle
•

Deze bal met gekleurde bolletjes die leuke geluidjes maken zal snel
het favoriete speeltje van uw baby worden! - 28 vingergaten om de
bal gemakkelijk te kunnen grijpen - Bevat transparante rammelaars
met gekleurde bolletjes die leuke geluidjes maken wanneer de baby
met de bal schudt - Gemaakt in zacht en flexibel plastiek - Perfect
voor alle leeftijden

0 074451 122819

Blauw

K12281

per
6

0 074451 114869

Blauw/Groen

per
6

K11486

10 cm

0 074451 114876

Rood

K11487
130

per
6

0 074451 120303

Rose

K12030

per
6

0 074451 114852

Groen

K11485

per
6

3m+ Oball Rainstick 15cm
•

Ontworpen om de baby te vermaken op een innovatieve
manier en zijn zintuigen te stimuleren. Deze stevige bal
zit vol gaten waar de baby hem gemakkelijk kan grijpen
om vast te houden of om mee te gooien. Uw baby zal zich
blijven amuseren met dit speeltje! - 30 vingergaten om
de bal gemakkelijk te kunnen grijpen - Rammelaar met
gekleurde bolletjes die zachte geluiden maken - Perfect
voor alle leeftijden

0 834282 000300

K81030

per
6

6m+ Jungle Adventures Shape Sorter
•

Deze eerste vormensorteerder is zo eenvoudig te gebruiken
dat hij uw baby’s nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen een
boost zal geven - Lichte en eenvoudig vast te nemen - Zachte
en flexibele gaatjes in de vorm van een dier - Met vier
dierenvormpjes

0 074451 100640

K10064

per
6
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3m+ Rattle & Roll Classic
•

De eerste auto van de baby die rijdt en lawaai maakt! Oball maakt deze autootjes die supergemakkelijk vast
te nemen en voort te duwen zijn - Baby’s kunnen in de
zachte en soepele materialen bijten
Elk wiel bevat gekleurde bolletjes die geluid maken en de
gezichts-zintuigen stimuleren

•

0 074451 815100

K81510

per
6

3m+ Rattle & Roll
•

•

0 074451 121485

Raptor

K12148

De eerste auto van de baby die rijdt en lawaai maakt! Oball maakt deze autootjes die supergemakkelijk vast
te nemen en voort te duwen zijn - Baby’s kunnen in de
zachte en soepele materialen bijten
Elk wiel bevat gekleurde bolletjes die geluid maken en
de gezichts-zintuigen stimuleren - 2 verschillende types,
apart verkocht

0 074451 122239

Mustang

K12223

per
6

per
6

18m+ Go Grippers Vehicle Assortment
•
•
•

Heel gemakkelijk vast te nemen, onmogelijk om terug neer te
zetten!
6 gemakkelijk te herkennen voertuigen: brandweerwagen,
ambulance, politiewagen, schoolbus, rode en roze racewagen
Stimuleren de verbeelding van uw kind

0 074451 103115

K10311

132

per
12

18m+ Go Grippers Race Car 3-Pack
•

Heel gemakkelijk vast te nemen, onmogelijk terug neer
te zetten!
3 autootjes
Compatibel met alle Oball Go Grippers™ producten

•
•

0 074451 108646

K10864

per
2

12m+ Winnie the Pooh & Friends
Go Grippers Collection 2-pack
•
•
•
•

0 074451 103238

K10323

Eenvoudig vast te nemen Oball™ ontwerp zorgt
ervoor dat kleine vingertjes deze wagentjes gemakkelijk
kunnen vastnemen en vasthouden.
De autootjes rollen gemakkelijk en zijn compatibel met
de meeste speeltjes van Oball Go Grippers™.
Deze Disney autootjes zijn klaar om te spelen!
Geweldig speeltje voor onderweg

per
6
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12m+ Mickey Mouse & Friends
Go Grippers Collection 2- pack
•
•
•
•

0 074451 103252

K10325

Eenvoudig vast te nemen Oball™ ontwerp zorgt
ervoor dat kleine vingertjes deze wagentjes gemakkelijk
kunnen vastnemen en vasthouden.
De autootjes rollen gemakkelijk en zijn compatibel met
de meeste speeltjes van Oball Go Grippers™.
Deze Disney autootjes zijn klaar om te spelen!
Geweldig speeltje voor onderweg

per
6

12m+ Toy Story Go
Grippers Collection 2- pack
•
•
•
•

Eenvoudig vast te nemen Oball™ ontwerp zorgt
ervoor dat kleine vingertjes deze wagentjes
gemakkelijk kunnen vastnemen en vasthouden.
De autootjes rollen gemakkelijk en zijn
compatibel met de meeste speeltjes van Oball
Go Grippers™.
Deze Disney autootjes zijn klaar om te spelen!
Geweldig speeltje voor onderweg
0 074451 106956

K10695

per
6

12m+ Winnie The Pooh
Treehouse Playset
•
•
•
•
•

Met de Winnie the Pooh Treehouse Playset zal uw baby
springen en rollen van plezier!
Ga door het deurtje, glijd van de glijbaan, spring of rust
een beetje. Er is een waaier aan spelletjes voor jou!
Omvat een trampoline en een Tigger Go Grippers™
wagentje
Te gebruiken met andere speelsets en speeltapijten van
Disney Baby Go Grippers™, om je uren te vermaken
en te springen
Kinderen zullen het Oball-ontwerp geweldig vinden

0 074451 109100

K10910
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per
6

18m+ Go Grippers™
Grip, Launch & Roll Train
•

Dit speeltje wordt door uw kind zelf geactiveerd.
Werkt zonder batterijen
Het eenvoudig vast te pakken, kenmerkend Oball™ontwerp zorgt ervoor dat kleine vingertjes deze trein
gemakkelijk kunnen vastnemen en ermee kunnen
spelen
De rails kunnen op verschillende creatieve manieren
worden omgelegd
Gebruik de grappige oversized hendel om de trein op
magische wijze de heuvel op te tillen en over de rails te
lanceren
Open en sluit de ophaalbrug voor twee speelniveaus
De hijskraan draait en verplaatst zich en kan de trein
en andere Go Grippers-voertuigen optillen.
Inclusief Go Grippers-trein
Werkt met andere Go Grippers-voertuigen, apart
verkrijgbaar

•

•
•
•
•
•
•

0 074451 109360

K10936

per
2

0m+ Flex ‘n Go Activity Arch
•
•

Leuke speelboog om vast te maken aan uw baby’s
kinderwagen of zitje voor veel speelplezier onderweg!
Gemaakt uit zachte Oball materialen - Met 3 leuke Oball
speeltjes: - een gemakkelijk vast te nemen Oball - een
leeuwenrammelaar - een leuke olifant met rammelaar
- 4 haakjes om bijkomende speeltjes aan te bevestigen
- Eenvoudig te bevestigen aan de meeste kinderwagens Aanpasbaar afhankelijk van de grootte van de baby

0 074451 815360

K81536

per
4
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0m+ Hop Along Carrier
Toy Bar Classic
•
•
•

Makkelijk vast te maken aan een kinderzitje voor
de eerste leeftijd
Draaiende rammelbal om de oog-hand-coördinatie
te oefenen
4 leuke melodietjes, lichtjes en een spiegel om de
visuele en auditieve ontwikkeling te stimuleren
0 074451 090057

K9005

per
6

0m+ Hop Along Carrier Toy
Bar Busy Birdies
•
•
•

0 074451 521599

K52159
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per
6

Makkelijk vast te maken aan een kinderzitje voor
de eerste leeftijd
Draaiende rammelbal om de oog-hand-coördinatie
te oefenen
4 leuke melodietjes, lichtjes en een spiegel om de
visuele en auditieve ontwikkeling te stimuleren

6m+ Playful Parade Door Jumper™
•
•
•
•
•
•

De nieuwe superschattige door jumper
Met stevige klem om veilig vast te maken in de deuropening
Met voering voor extra comfort
In de hoogte verstelbaar volgens de grootte van uw baby
Gemakkelijk mee te nemen
Machinewasbaar

0 074451 116191

K11619

per
3

6m+ Bounce ‘n Spring Deluxe Door Jumper
•
•
•

Met stevige klem voor aan de deurlijst voor een veilige hechting
De bandjes kunnen aangepast worden
Bevat 4 speeltjes om de ontwikkeling van de zintuigen te bevorderen:
pluche zebra met bijtring en klepperende ringen, pluche giraffe,
bijtringen en spiegel

0 074451 104105

K10410

per
3
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Playful Pals Activity Toy
•

0 074451 122741

Sloth

K12274

0 074451 122758

Rhino

K12275

per
6

•
•

Creëer een zintuiglijke ervaring voor baby’s, door
deze mee te nemen Playful Pals aan je kinderwagen of
draagzak te bevestigen.
Het hangende speelgoed zal de ontwikkeling van de fijne
motoriek stimuleren wanneer de baby naar zijn nieuwe
vriendje reikt om er mee te spelen.
Inclusief taggies, rammelaar, spiegel en meer.

per
6

Take ‘n Shake On-the-Go Toy
•

•
•
•

De Bright Starts Take ‘n Shake Toys zijn knusse safarithemavrienden die klaar zijn voor het avontuur. Met
slechts een zacht trekje gaan deze gekke dieren helemaal
uit hun dak! Baby zal brullen van het lachen als ze dit
pluche speeltje steeds weer ziet vibreren en wiebelen.
Inclusief ring voor bevestiging aan uw autostoel,
kinderwagen en meer.
Dit speeltje stimuleert de ontwikkeling van de fijne
motoriek wanneer de baby zijn schommelende vriendje
bereikt, vastpakt en aantrekt.
Meerdere texturen maken het speelgoed leuk om aan te
raken.

0 074451 122789

Rhino

K12278

per
6

0 074451 122796

Alligator

K12279

Chime Along Friend On-the-Go Toy
•
•

•
•

0 074451 123366

Flamingo

K12336
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per
6

0 074451 123434

Toucan

K12343

per
6

Met een flapje van een veer of een gekke stoot zingen
deze vogels een lief klokkenspel voor uw baby!
Om de ontwikkeling van de fijne motoriek te stimuleren,
waar u ook gaat: uw baby oefent het bereiken en
schommelen van zijn favoriete gevederde vriendje dat
boven hangt.
Meerdere texturen maken het speelgoed leuk om aan te
raken.
Inclusief koppelstuk voor bevestiging aan uw
bagagedrager, kinderwagen en meer.

per
6

Ring Rattle
•

0 074451 123717

De Ring Rattles van Ingenuity nestelen zich comfortabel
in de palm van zelfs de kleinste handen.
Schattige rammelaar die zorgt voor vermaak en
verwondering
Ringvorm is ideaal om vast te houden voor baby’s
De premium stof is zacht en comfortabel voor de baby
Bevat rustgevende rammelgeluidjes

•
•
•
•

Nally

per
6

K12371

0 074451 123724

Van

per
6

K12372

Farrow Squeak Toy
•

De Farrow Squeak Toy van Ingenuity reageert op elke
aanraking van de baby. Het zachte piepgeluid zal uw
baby verrassen.
De premium stoffen zorgen voor een zacht en
comfortabel gevoel tijdens het knuffelen.
Past gemakkelijk in de luiertas voor onderweg.

•
•

0 074451 123748

K12374

per
6

Loni & Sheppy Lovey Blanket
•

0 074451 123779

Sheppy

K12377

per
6

0 074451 123762

Loni

K12376

per
6

•
•

Help je baby kalm te blijven met de rustgevende
aanraking van deze schattige knuffeldoekjes.
Geknoopte hoekjes zijn gemakkelijk te pakken en te
verkennen voor kleine handjes.
De premium stof is zacht en comfortabel voor de baby.

0 074451 123915

Cria Musical Toy
•

•
•
•

K12391

per
6

Net als alles in het leven heeft speeltijd ook een eigen
afspeellijst nodig. Met de Cria Musical Toy van Ingenuity
worden, met een zacht trekje aan de makkelijk te grijpen
ring, de liedjes en melodieën geactiveerd.
Dit lieve knuffelbeestje laat je baby kennismaken met
oorzaak en gevolg.
Premium pluche stoffen en borduurwerk.
De link bevestigt dit meeneem-speelgoed aan
kinderwagens, autostoeltjes en meer.
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Farrow & Nate Bean Bag Lovey
•

Deze schattige Loveys, gevuld met een zachte bonenzak
vulling, zorgen voor de liefdevolle aanraking die uw baby
nodig heeft.
De premium stof is zacht en comfortabel voor de baby.
Geslachtsneutraal cadeau-idee voor een pasgeborene

•
•

0 074451 123786

Farrow

K12378

per
6

per
6

0 074451 123793

Nate

K12379

Nate & Kitt Activity Toy
•
•
•
•

De Activity Toys van Ingenuity combineren het
knuffelcomfort van een knuffeldier met het vermaak van
een ontwikkelingsspeelgoed.
De stoffen zijn knuffelbaar zacht, terwijl luxe details
zoals houten ringen en geknoopte stoffen de aandacht
van je baby vasthouden.
Gebruik de linkbevestiging om dit babyspeelgoed aan de
draagzak, de kinderwagen of de speelzaal te hangen.
Activiteiten zijn onder andere babyveilige spiegels en
texturen.

0 074451 123816

Nate

K12381

0 074451 123823

Kitt

K12382

per
6

per
6

Plush Toy
•
•
•

De Plush Toys van Ingenuity zijn gemaakt voor knuffels
en zijn ongelooflijk zacht om de baby te troosten en te
kalmeren.
Deze knuffel is ideaal voor elke leeftijd.
Afmetingen: 9,53 cm x 12,45 cm x 30,99 cm
0 074451 123854

Nally

K12385

0 074451 123861

Cria

K12386
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per
6

0 074451 123892

Van

K12389

per
6

per
6

0m+ Flower Me Fun Blanket
•
•
•
•

Dekentje van Taggies in de vorm van een bloem
Bloemendekentje in heldere kleurtjes en zachte,
hypoallergene boa stof
Satijnen labels rond de randen om uw baby te laten
ontdekken en voelen
Machinewasbaar

0 074451 091382

K9138

per
6

0m+ Take-a-long Taggies Pastel Collection
•
•

De Take-A-Long Taggies zijn perfect om mee te nemen met hun
superzachte boa-stof en aantrekkelijke labels om aan te voelen.
Deze zachte reisgenoot heeft een piepspeeltje om uw baby te
entertainen - Met 6 satijnen labels rond de randen die de zintuigen
stimuleren - Eenvoudig te bevestigen aan kinderwagens, autozitjes,
etc. - Twee verschillende soorten

0 074451 091399

K9139

per
6
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0m+ Fun shapes Flower
•
•
•

Deze leuke bloem reist overal met haar mee.
Zachte boa-stof in heldere kleuren die de aandacht
trekken
Met satijnen labels rond de randen voor comfort en
stimulering van de zintuigen - Bevat een rammelaar die
leuke geluidjes maakt - Gemakkelijk vast te maken aan
kinderwagens, autostoeltjes, etc.

per
6

0 074451 091498

K9149

per
6

12m+ Snuggle Wuggle assortment
•
•

Deze knuffelvriendjes willen altijd een dutje doen samen
met jou!
16 satijnen labels om te ontdekken en aan te raken - Kan
snel veranderd worden van een leuk knuffelvriendje
naar een zacht kussen - Hechting in velcro voor
snelle omvorming - Twee verschillende soorten, apart
verkocht - Machinewasbaar

0 074451 250963

K25096

142

per
6

0m+ Spotted Frog Soft Toy
•

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn
gemaakt in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze
bestaan uit zacht velours in exclusieve Mary Meyer
prints en zijn perfect voor modebewuste kleine meisjes.
De ogen zijn genaaid. Veilig voor alle leeftijden

0 719771 383839

P38383

per
3

0m+ Spotted Frog Rattle
•

0 719771 383822

P38382

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn
gemaakt in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze
bestaan uit zacht velours in exclusieve Mary Meyer
prints en zijn perfect voor modebewuste kleine meisjes.
De ogen zijn genaaid. Veilig voor alle leeftijden

per
6
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0m+ Big Colors caterpilar Plush
•

Dit speeltje in een regenboog van kleuren zal een van
de favorieten van uw kind worden. - Zachte pluchen
stof in een regenboog van kleuren - De heldere labels
om aan te voelen bieden uren interactief speelplezier
en comfort - Het lachende gezichtje houdt uw
baby’s aandacht vast - Onderverdeeld in stukken van
verschillende kleuren om uw kind te leren tellen en de
kleuren te leren kennen - 33 cm lang
0 719771 356505
0 719771 388001

Sunny

P38800

K25027

per
3

per
6

0m+ Print Pizzazz Sunny or
Flutter Dachsund 36 cm
~ De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn gemaakt
in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze bestaan uit
zacht velours in exclusieve Mary Meyer prints en zijn
perfect voor modebewuste kleine meisjes. De ogen zijn
genaaid.Veilig voor alle leeftijden.

0 719771 395900

Flutter

P39590

per
3

0m+ Olio Owl 18cm
•

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn
gemaakt in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze
bestaan uit zacht velours in exclusieve Mary Meyer
prints en zijn perfect voor modebewuste kleine meisjes.
De ogen zijn genaaid. Veilig voor alle leeftijden.

0 719771 377005

P37700

144

per
6

0m+ Print Pizzazz Roly Owl 33 cm
•

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn gemaakt
in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze bestaan uit
zacht velours in exclusieve Mary Meyer prints en zijn
perfect voor modebewuste kleine meisjes. De ogen zijn
genaaid. Veilig voor alle leeftijden.

0 719771 371300

P37130

per
3

0m+ Spaarpot Peace or
Peaceful Pink 15cm
•

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn gemaakt
in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze bestaan uit
zacht velours in exclusieve Mary Meyer prints en zijn
perfect voor modebewuste kleine meisjes. De ogen zijn
genaaid. Veilig voor alle leeftijden.

0 719771 393203

Peaceful Pink

P39320

0 719771 384706

Peace

P38470

per
4

per
4

0m+ Print Pizzazz Puff Hoots Owl
•

De Print Pizzazz-karakters, die geïnspireerd zijn door
jonge fashionistas en de kledij die zij dragen, zijn gemaakt
in leuke prints en hedendaagse kleuren. Ze bestaan uit
zacht velours in exclusieve Mary Meyer prints en zijn
perfect voor modebewuste kleine meisjes. De ogen zijn
genaaid. Veilig voor alle leeftijden.

0 719771 371621

P37162

per
stuk
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Opus’ Ocean of Discovery™
Tummy Time Water Mat
•
•
•
•

Vul het met water voor praktische zintuiglijke verkenning.
6 leuke, drijvende wezens die de motoriek stimuleren
Moedigt buik tijd en vrij spel aan.
Met de waterstop kan de mat snel en gemakkelijk gevuld
en geleegd worden.
Het gladde, afveegbare oppervlak is gemakkelijk schoon
te maken.
Opvouwbaar voor opslag en draagbaarheid.

•
•

0 074451 126282

K12628

per
6

0m+ Zig Zag Safari Activity Gym
•
•
•

Uw baby zal het geweldig vinden om op dit superzachte
safaritapijt te spelen
3 speelwijzen: actief ontdekken, op de buik spelen en
actief spelen
De bijkomende speeltjes omvatten : een speeltje met
belletjes, een speciale babyspiegel, een rammelring en een
speeltje in de vorm van een blad

0 074451 520394

K52039

0m+ Pink Charming Chirps Activity Gym
•
•
•
•

Speeltapijt met groot, zacht speeloppervlak en leuke speeltjes
Pluche speeltje met 4 leuke melodietjes, veilige spiegel,
kleurrijke kralen, bijtring, rammelaar
Het speeltje met muziek bevat niet-vervangbare batterijen
Machinewasbaar

0 074451 521704

K52170
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per
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0m+ Arctic Glow Light show Playmat
•
•
•
•
•
•

Bevordert de ontwikkeling van de zintuigen van baby’s en stimuleert
het gehoor en de spierontwikkeling terwijl uw baby op zijn buikje of
rugje speelt
Biedt een geluid en lichtspektakel achter een lichtdoorlatende stof,
dat geïnspireerd is op de aurora borealis
Verschillende geluids -en lichtopties: snel of kalmerend,
oogbewegingsmodus of rustige modus met alleen licht
Een mooi pinguïnkussen om zich goed te kunnen amuseren op de buik
Rand in pluche voor meer comfort
De details in pluche, materialen om aan te raken en matrasjes bieden
baby een comfortabele omgeving vol sensaties

0 074451 104211

K10421

per
2

0m+ Hug-n-Cuddle Elephant Activity Gym
•
•
•
•
•
•
•

Een speeltapijt in pluche voor meer comfort en zachtheid tijdens het
spelen en voor wanneer baby op zijn buikje ligt
Taggies lintjes in satijn om uw baby bezig te houden en te stimuleren
Meer dan 20 minuten van leuke geluidjes en melodietjes
De speelboog is afneembaar, het olifantentapijt wordt dan een leuke
knuffelvriend of een superzacht speeltapijt
Giraffenspeeltje met handvatje om op te bijten
Speciale babyveilige spiegel voor zelfontdekking, kralenspeeltje en
speeltjes met textuur om uw baby bezig te houden en hem te laten
ontdekken
Het speeltapijt in pluche is machinewasbaar om het onderhoud ervan te
vergemakkelijken

0 074451 107991

K10799

per
2
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0m+ 5-in-1 Your Way Ball
Play™ Classic Activity Gym
•

0 074451 107540

K10754

De 5-in-1 Your Way Ball Play™ Speelmat is een
gigantische mat van 1,2 meter. 35 kleurrijke balletjes
verlengen de levensduur van het product tot in de
kleuterjaren, omdat het, als alle muren omhoog staan,
kan veranderen in een ballenbak! Een elektronische
toekan zorgt ervoor dat je baby 20 minuten lang wordt
beziggehouden met vrolijke melodietjes. Bevat ook een
pluchen olifant, een kralenspeeltje met aapthema, andere
speeltjes en zelfs een tas met figuurtjes om je baby te
helpen bij zijn ontwikkeling en het leren oppakken en
neerzetten.

per
3

0m+ 5-in-1 Your Way Ball
Play™ Activity Gym & Ball Pit Totally Tropical™
•

De 5-in-1 Your Way Ball Play™ Speelmat is een
gigantische mat van 1,2 meter. 35 kleurrijke balletjes
verlengen de levensduur van het product tot in de
kleuterjaren, omdat het, als alle muren omhoog staan,
kan veranderen in een ballenbak! Een elektronische
toekan zorgt ervoor dat je baby 20 minuten lang wordt
beziggehouden met vrolijke melodietjes. Bevat ook een
pluchen olifant, een kralenspeeltje met aapthema, andere
speeltjes en zelfs een tas met figuurtjes om je baby te
helpen bij zijn ontwikkeling en het leren oppakken en
neerzetten.
0 074451 126244

K12624
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per
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0 074451 117471

K11747

per
2

0m+ Floors of Fun Activity Gym &
Dollhouse
•
•
•
•
•

Verwelkom je baby thuis met zijn eigen magische
poppenhuis!
4 verschillende modi om de baby te volgen tijdens zijn
groei
Regenboogkussen om op de buik te spelen inbegrepen
De eenhoorn licht op en speelt meer dan 20 minuten
muziek
6 sensorische activiteitsspeelgoedjes die de ontwikkeling
van de motorische vaardigheden stimuleert

0m+ Sensory Play Space
•
•
•

•
•

Creëert zintuiglijke ervaringen die de hersenen en lichamelijke
ontwikkeling stimuleren tijdens het eerste jaar van de baby en ver
daarbuiten
4 spelhoeken aangepast aan elke ontwikkelingsfase
18 sensationale spellen en activiteiten: leeftijd- en
ontwikkelingsvriendelijke speelpatronen die sensorische, fysieke en
cerebrale ontwikkeling stimuleren vanaf de geboorte tot de eerste
stappen
De zachte, kleurrijke lichten op de activiteitenbalk dansen op
klassieke melodieën en stimuleren visueel contact, nekbewegingen
en zintuigontwikkeling.
Bevat een kussen om de tijd op de buik comfortabeler te maken

0 074451 117464

K11746

per
2
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0m+ Rhythm of The Reef Play Gym
•
•
•
•
•
•

4 bijkomende speeltjes : een speciale babyspiegel, een
zeesterspeeltje, kaartenfiches met echte beelden en een
kralenspeeltje in de vorm van een inktvis
Neptune, het elektronische speeltje in pluche, kan vastgemaakt
worden aan het speeltapijt, aan kinderwagens en aan de meeste
wiegen
De lichten en 8 klassieke melodieën worden geactiveerd door de
bewegingen van uw baby of ze kunnen opeenvolgend afgespeeld
worden gedurende 20 minuten
Steunkussen in de vorm van een vis om op de buik te spelen
3D ritselende palmboom op de speelboog
Speeltapijt met vulling

0 074451 906495

K90649

0 074451 117495

K11749

per
2

0m+ 4-in-1 Kickin’ Tunes™
Music Discovery Gym
•
•
•
•
•

150

Maak plaats voor muziek en ontdekking!
4 modi: Liggen, Zitten, Buik en opvouwbaar
Meer dan 70 geluiden en activiteiten en meer dan 25 minuten
muziek
Inclusief 7 afneembare speelgoedjes waaronder een Magic Touchpiano en een kussen
Introduceert uitdrukkingen in het Engels, Spaans en Frans

per
2

0m+ Sea Friends Activity Gym
•
•
•
•
•

Duik in het avontuur met de zee vrienden
7 verwijderbare speeltjes voor een multisensorieel engagement
inbegrepen
3 Modi : Liggend, zittend of op de buik spelend
Het zeepaardjes steunkussen helpt uw baby op zijn buik te liggen
Groot, zacht, machinewasbaar tapijt

0 074451 117440

K11744

per
2

6m+ The Little Mermaid Twinkle
Trove™ Lights & Music Activity Gym
•
•
•
•

Verlicht de wereld van Ariël met een kleurrijke regenboogschelp en
twinkelende lichtjes.
Meer dan 25 minuten aan magische melodieën.
Verwijderbaar speelgoed.
Met het buikkussen kan baby een veelheid aan gadgets ontdekken.

0 074451 125346

K12534

per
2
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6m+ Minnie Mouse Garden Fun
Activity Gym™
•

Ga mee met Minnie naar haar tuin, met een muzikale mobiel met
spiegeltje, en leuk speelgoed dat met je baby meegroeit!

0 074451 110977

K11097

per
3

0M+ Mr. Ray Ocean
Lights Activity Gym
•
•
•
•

•

De Mr. Ray-overdekking zorgt voor een spannende
omgeving waarin je baby met licht en muziek kan spelen
Meer dan 20 minuten aan oceaanmelodietjes waar je baby
veel lol aan kan beleven en waarmee het gehoor ook nog
eens wordt gestimuleerd
Dory-vingerpoppetje voor Finding Nemo-verhalen
vertellen tijdens het samen spelen met je baby
5 extra Finding Nemo-activiteitenspeeltjes inclusief
veilige schelpvormige spiegel waarin je baby zichzelf kan
ontdekken, Puk-rammelaar vol kleurrijke kraaltjes, Nemokraaltjesrek, Pearl de octopus waar aan getrokken kan
worden en zanddollar-bijtring
Kussen voor spelen op het buikje met extra ondersteuning
en zeewierthema om de omgeving van Nemo tot leven te
brengen

0 074451 110953

K11095

per
3

0m+ Winnie the Pooh
Happy as Can Bee Activity Gym™
•

Happy As Can Be Winnie the Pooh Gym met heel veel
leuks voor je baby om mee te spelen en te verkennen in het
Honderd Bunder Bos! De 7 speeltjes, een omgeving die je baby
stimuleert om samen te spelen en creatieve speeltjes zorgen er
zeker voor dat je baby vrolijk wordt!

0 074451 109964

K10996
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per
2

0m+ Sheppy’s Spot™ Plush
Activity Gym-Corrie™
•
•
•
•
•
•

Ultra-zachte Sheppy™ het Schaap karaktermat biedt een
comfortabele, veilige speelruimte
Baby kennis laten maken met liggen en spelen, buik tijd, en rechtop
zitten
Inclusief 5 afneembare activiteitsspeeltjes: Sheppy™ pluche
speelgoed, natuurlijke houten ring met sensorische stof, natuurlijke
siliconen speelgoed, spiegel met lint labels, & kraal rammelaar
De mat is gemaakt van meerdere, knusse texturen om baby bezig
te houden
Verwijderbare speelgoedstang voor eenvoudig opbergen
Genderneutraal ontwerp en kleurenpalet past in elke kamer van
het huis of kinderkamer thema

0 074451 124707

K12470

per
3

0m+ Ingenuity™ Cozy Spot™
Reversible Duvet Activity Gym-vLoamy™
•
•
•
•
•
•

Baby rekt zich op nieuwe manieren uit. Jij ook!
De Ultrazachte mat creëert een comfortabele en veilige
speelruimte voor de baby
Verwijderbaar speelgoed en SlimFold houten speelgoedstaven die
dicht klappen om gemakkelijk op te bergen
Omkeerbaar dekbed, speelmat is machinewasbaar
Mooi geslachtsneutraal ontwerp, inclusief speelgoed en buikkussen
Opvouwbaar in twee met handgrepen voor eenvoudig transport

0 074451 121263

K12126

per
2
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6-36mRoll & Glow Monkey
•

Uw baby zal met veel plezier zijn rollende aapje
achtervolgen - Duw op het hoedje van de aap om
hem te doen starten - De wieltjes geven licht en
wanneer het aapje begint te rollen start ook de
muziek - Stimuleert uw baby om te bewegen

0 074451 521810

K52181

per
2

12m+ Spin & Giggle Giraffe™
•
•
•
•
•
•

Stop ballen in de mond van de giraf om te tellen of
voor een muziek- en lichtshow.
Giraf draait rond en rond, waarbij op verrassende
wijze ballen vrijkomen om beweging te stimuleren!
Druk op de knop of draai de roller om de grappige
geluidjes en melodietjes te activeren en veel plezier
te beleven.
Druk op de hoorntjes om de giraf rond te laten
draaien
Lichtjes, geluidjes en actie stimuleren spelen en
helpen je peuter om oorzaak en gevolg te begrijpen.
Inclusief 6 ballen

0 074451 109339

K10933

12m+ Connect-A-Pals Multi Pack
•

Meng de figuurtjes en laat ze rollen! - De onderdelen
van de figuren kunnen door elkaar gebruikt worden
om nieuwe leuke figuurtjes te maken - Hoofd in de
vorm van een bal dat vastgemaakt kan worden aan
het lijfje en dat rammelt wanneer je ermee schudt
- Elk figuurtje heeft een hoed, een hoofd in de vorm
van een bal en een magnetisch lijf - Stimuleert de
verbeelding - De ballen zijn compatibel met alle
Having a Ball™ producten voor peuters - Verkocht in
een doos van 3 figuurtjes

0 074451 093010

K9301
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per
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per
2

3m+ Sun Shaker™ Shake
& Glow Activity Toy
•
•
•
•
•
•

Vrolijk de speeltijd op met dit oplichtende
regenboogspeelgoed!
Baby kan muziek en lichtjes activeren door gewoon
even te schudden
Knuppel en draai de zon om een verrassing te zien (hij
draagt een zonnebril!)
Deed ik dat net?! Ontdek oorzaak en gevolg
Neem mee voor onderweg! Ideaal voor kinderen vanaf
3 maanden
Afveegbaar voor eenvoudige reiniging

0 074451 125926

K12592

per
6

0m+ Hug-a-bye Baby™
Musical Light Up Soft Toy
•
•
•
•
•
•
•

Zachte fopspeen voor knuffels zo groot als een olifant!
Knijp in de voet om zachte melodietjes en lichtjes in 2
standen te activeren
Twee modi: Ononderbroken spelen of korte deuntjes
De buik van de olifant licht op voor gloeiend comfort
Voelbare verkenning met kreukels en labels
Geslachtsneutraal cadeau voor baby’s vanaf de
geboorte
Gemakkelijk af te vegen en schoon te maken

0 074451 124981

K12498

per
6

3m+ TropiKeys™ On-the-Go Piano
Toydeze show moet doorgaan en
•
Muziek, licht, nummers...
•
•
•
•

doorgaan !
10 melodieën houden de muziek fris en leuk
Gemakkelijk vast te pakken handvat gemaakt voor kleine
handjes
Knoppen en toetsen stimuleren de fijne motoriek
Meeneem piano speelgoed is klein genoeg om in je
luiertas te passen

0 074451 125070

K12507

per
6
155

Wobble Bobble™
Crawl & Chase Ball
•
•
•
•
•

Heb een wobbly-bobbly bal met baby!
Bal rolt in verschillende richtingen voor baby om te
achtervolgen
Gekke geluiden bij elke schok
Meerdere texturen zijn gemakkelijk voor baby om vast
te houden en te grijpen
Moedig beweging aan met dit achtervolgingsspeeltje

0 074451 122123

K12212

per
6

3m+ Take Along Tunes™ Musical Toy
•
•
•
•
•

Een best verkopende favoriet met duizenden 5 sterren
beoordelingen
Inspireert een levenslange liefde voor muziek
Baby kan schakelen tussen 10 melodieën
Perfecte maat voor 3 tot 36 maanden
Volumeregeling is als muziek in de oren van mama en
papa

0 074451 307049

K30704
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per
6

6m+ Bop & Giggle Frogs
•
•
•
•

0 074451 107915

K10791

Uw baby zal leuke momenten beleven met deze
amusante kikkers!
Druk op de toetsen en zie de kikkers springen en
bewegingen maken
6 amusante melodieën en leuke geluidjes
Perfect om op de buik of zittend mee te spelen

per
6

12m+ Funny Fishbowl Activity Toy
•
•
•
•
•
•

Een geweldig leuk speeltje met zijn gekleurde ballen die
in het rond wervelen en de leuke geluidjes, lichtjes en
melodietjes van deze visbokaal !
De ballen wervelen in het rond, springen uit de bokaal
en zullen uw baby geweldig vermaken !
Zeer gemakkelijk te laden ballenlanceerder, de ballen
springen er heel gemakkelijk uit
Licht op met de hulp van uw kindje
Speelt muziek en leuke geluidjes af
5 gekleurde ballen zijn inbegrepen

0 074451 103511

K10351

per
2

6m+ Silly Spout Whale Popper™
•
•
•

Laat ballen in de tuit vallen en druk deze naar beneden
om ze eruit te laten springen voor leuke geluidjes!
Ballen springen uit de mond van de walvis om spelen
en beweging te stimuleren
Inclusief 3 ballen

0 074451 109 4

K10934

per
2
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6m+ Pop & Giggle Pond Pal
•
•
•
•
•

Geef de kikker eten door ballen in zijn mond te
stoppen, druk op de knop en zie ze rondspringen op
het oppervlak, dat lijkt op een trampoline
Door de oplichtende knoppen maakt uw baby kennis
met kleuren
Hij leert ook over de cijfers, dankzij de leuke geluidjes
en muziek
Uw baby kan de rollende ogen doen draaien en op de
elastische bij duwen
6 ballen inbegrepen, kan ook gebruikt worden met
andere ballen van de Bright Starts™ Having a Ball™
collectie

0 074451 103092

K10309

6m+ Roll & Glow Snail
•
•
•
•
•
•

De Roll & Glow Snail met licht -en geluidseffecten zal
ervoor zorgen dat uw baby beweegt en zich kostelijk
amuseert.
Druk op de schattige slak om de geluids -en
lichteffecten op de twee betoverende wanden te
activeren
Druk op de knop met het lieveheersbeestje om een
super licht -en geluidsshow te doen starten
Het afneembare handvat/duwstang laat toe om het
speeltje aan te passen aan de groei van uw baby, van
kruipen tot lopen
De felgekleurde kralen stimuleren de zintuiglijke
ontwikkeling
Stimuleert uw baby om te bewegen en bevordert de
ontwikkeling van de motoriek

0 074451 109353

K10935
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per
2

per
2

12m+ Little DJ Musical Toy
•
•
•
•
•
•

Lichtjes en melodieën
Stimuleert het leerproces van uw kleine DJ
Kan tot 8 verschillende muziekjes nabootsen
Gebruik van toetsen voor geluid, tempo en
geluidseffecten
Kan tot 4 verschillende instrumenten mixen
Dit muziekspeeltje is eenvoudig mee te nemen, waar u
ook heen gaat

0 074451 103351

K10335

per
3

12m+ Flip & Riff Keytar Musical Toy
•
•
•
•
•
•

Licht en geluid
Twee verschillende speelwijzen voor een rock’n roll leven
Piano en gitaar in 1
Catalogus met meer dan 30 titels en 6 verschillende
instrumenten
Ontwikkeling van de motoriek
Stimuleert de creativiteit en de waardering voor muziek

0 074451 103368

K10336

per
3
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3m+ Music Explorer
•

Laat uw kleine orkestleider een symfonie van licht
en geluid dirigeren met de Music Explorer van Baby
Einstein
360° plezier om op de buik of zittend mee te spelen
Bevat drie instrumenten voor een muzikale
speelervaring
Trommel met oppervlak in uitrekbare stof
Capacitieve piano om aan te raken
Gitaar waarvan de koorden over textuur beschikken
De gekleurde lichtjes dansen op het geluid van de
muziek
Spiegel voor zelfontdekking
3 glijdende kralen op het handvat voor leuke
klikgeluidjes

•
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 110823

K11082

per
6

12m+ Roadtripper Ride-In Car
•
•
•
•
•

Ontdek de wereld met dit 2-in-1 voertuig
Duwspeeltje of scooter om mee te rijden
Hulpje om te leren lopen
Bootst echte autogeluiden na
Druk op de knop om de speelwijze te veranderen

0 074451 103399

K10339
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per
2

12m+ Symphony Gears Musical Toy
•
•
•
•
•
•

Geluid en licht
Dit speeltje bevordert de muzikale ontwikkeling, uw
baby leert ook om zelf de muziek aan te passen, en leert
hoe hij later hits kan componeren
Met de karakterknopjes kan u zelf instrumenten
toevoegen aan het muziekstuk
Met behulp van de tandwieltjes kan baby zelf een
symfonie creëren
Hij leert om aan de knoppen te draaien en er gebruik
van te maken
Uw baby leert beslissingen nemen en het paneel te doen
oplichten

0 074451 103375

K10337

per
3
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6m+ Pop & Glow Piano Musical Toy
•
•
•
•
•
•

Jonge componisten zullen zich geweldig amuseren met
deze schattige karaktertjes uit de onderwaterwereld !
Uw jonge muzikant zal de vrije loop kunnen geven aan
zijn creativiteit
Bootst de belangrijke klassieke muziekstukken na en
licht op volgens de tonen van de afgespeelde melodietjes
In de pianomodus wordt uw baby de componist
Grote toetsen: praktisch voor de kleine handjes van uw
baby!
Ideaal om op de grond te spelen (op de buik of zittend)

0 074451 108042

K10804
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per
6

6m+ Walk-A-Bout JuneBerry
Delight (pink)
•

•
•

Afneembaar elektronisch speeltje met stuurwiel
dat lichtjes, geluiden en melodieën activeert; kan
gebruikt worden om op de grond mee te spelen of
om mee te nemen
Hoge rugleuning zorgt voor extra comfort en steun
voor de baby
Verstelbaar in 3 hoogtes - Volumeregeling - Kan
volledig platgevouwen worden om eenvoudig op te
bergen

0 074451 602878

K60287

per
stuk

6m+ Walk-A-Bout
Roaming Safari (classic)
•

•
•

0 074451 603165

K60316

Afneembaar elektronisch speeltje met stuurwiel
dat lichtjes, geluiden en melodieën activeert; kan
gebruikt worden om op de grond mee te spelen of
om mee te nemen
Hoge rugleuning zorgt voor extra comfort en steun
voor de baby
Verstelbaar in 3 hoogtes - Volumeregeling - Kan
volledig platgevouwen worden om eenvoudig op te
bergen

per
stuk

6m+ Mickey Mouse
Happy Triangles Walker™
•
•
•
•

Afneembaar speelstation houdt je baby bezig met
fantasiespel met verlicht wiel, muziek, draaiende
kralen en een spiegeltje.
Drie verschillende hoogtestanden om de voetjes op
de juiste hoogte te houden - Hoge rugleuning biedt
extra comfort
Rubberen voetjes die afremmen bij oneffen
oppervlakken
Gemakkelijk op te vouwen voor opslag en vervoer

0 074451 112377

K11237

per
stuk
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6m+ Tiny Trek™ Walker,
Jungle Vines™, 2-in-1 Walker
•

•
•

Afneembaar elektronisch speeltje met stuurwiel
dat lichtjes, geluiden en melodieën activeert; kan
gebruikt worden om op de grond mee te spelen of
om mee te nemen
Hoge rugleuning zorgt voor extra comfort en steun
voor de baby
Verstelbaar in 3 hoogtes - Volumeregeling - Kan
volledig platgevouwen worden om eenvoudig op te
bergen

0 074451 129016

K12901

per
stuk

6m+ Walk-A-Bout Floral Friends
•

•
•

Afneembaar elektronisch speeltje met stuurwiel
dat lichtjes, geluiden en melodieën activeert; kan
gebruikt worden om op de grond mee te spelen of
om mee te nemen
Hoge rugleuning zorgt voor extra comfort en steun
voor de baby
Verstelbaar in 3 hoogtes - Volumeregeling - Kan
volledig platgevouwen worden om eenvoudig op te
bergen

0 074451 117358

K11735

per
stuk

6m+ Walk-A-Bout Pack of Pals
•

•
•

Afneembaar elektronisch speeltje met stuurwiel
dat lichtjes, geluiden en melodieën activeert; kan
gebruikt worden om op de grond mee te spelen of
om mee te nemen
Hoge rugleuning zorgt voor extra comfort en steun
voor de baby
Verstelbaar in 3 hoogtes - Volumeregeling - Kan
volledig platgevouwen worden om eenvoudig op te
bergen

0 074451 109995

K10999
164

per
stuk

6m+ 3 Ways to Play Walker™ - Ford F150
•
•
•

Dankzij zijn 3 speelwijzen kan dit stoere speeltje gebruikt worden van
baby- tot kleuterleeftijd en zelfs voor twee kinderen tegelijkertijd.
Authentieke geluiden: het ziet er niet enkel uit als een Ford F150, hij klinkt
ook zo. Uw baby zal dol zijn op de echte autogeluiden.
Groeit mee: 3 hoogtestanden

0 074451 128613

Agathe Black

K12861

0 074451 103023

White

per
stuk

per
stuk

0 074451 128606

Rapid Red

K10302

per
stuk

K12860

6m+ 3 Ways to Play Walker™ - Ford Mustang
•
•
•

0 074451 116320

Red

Dankzij zijn 3 speelwijzen kan dit stoere speeltje gebruikt worden van
baby- tot kleuterleeftijd en zelfs voor twee kinderen tegelijkertijd.
Authentieke geluiden: het ziet er niet enkel uit als een Ford Mustang, hij
klinkt ook zo. Uw baby zal dol zijn op de echte autogeluiden.
Groeit mee: 3 hoogtestanden

per
stuk

K11632
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6m+ Finding Nemo Sea of Activities Jumper
•
•
•

Uw baby zal zich als een vis in het water voelen terwijl hij speelt met
Nemo en zijn vriendjes - 10 speeltjes met een water-thema, waaronder 2
elektronische speelstations met lichtjes en geluiden - Zitje draait 360°
Innovatief systeem om de hoogte aan te passen
Eenvoudig te demonteren om op te bergen

0 074451 607019

K60701

per
stuk

6m+ Minnie Mouse Peek A Boo
Activity Jumper
•

Meer dan 12 boeiende speeltjes en activiteiten
voor ongekend spring- en ontdekkingsplezier. Vier
eenvoudig verstelbare hoogtestanden zodat hij met
je baby mee kan groeien. Het zitje draait in alle
richtingen. Het elektronische speelbord vermaakt
de baby met op Minnie geïnspireerde lichtjes en
geluidjes, waarbij de baby zelf het geluid kan regelen.
Er zijn bevestigingspunten voor extra speeltjes.
Het stoelkussen is wasbaar in de machine en het
speelbord is volledig geïntegreerd. Laat je baby lekker
rondspringen en spelen met Minnie Mouse.

0 074451 102996

K10299

per
stuk

Spring & Sprout™ 2-in-1 Activity
Jumper & Table - First Forest™
•
•
•
•
•

Met 2 speelstanden die met baby meegroeien:
Activiteitspringer-modus (6-12 maanden) en
activiteitentafel-modus (12-24+ maanden)
Activiteitentafel bevat speelgoed opbergtas voor
eenvoudig opruimen en organisatie
Inclusief 11 boeiende, op de natuur geïnspireerde
activiteiten met licht en geluid
Springkussen bevordert het spel en de ontwikkeling
van de grove motoriek
3 verstelbare hoogtestanden, 360° draaibaar zitje en
ultrazacht zitkussen houden baby ondersteund

0 074451 129030

K12903
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per
stuk

4m+ Zippity Zoo Around We Go
•

Stoeltje draait 360 graden rond zodat de baby
rond de tafel kan lopen - Meer dan 15 activiteiten
waaronder een elektronisch station met melodieën,
dierengeluiden en piano; boekje met kleurrijke
figuurtjes, olifant met draaiende kralen en spiegel,
pop-up pinguÏn, draaiende vis en schuivende walvis,
leeuw, bal met kralen, giraffe en palmboom - bijtring
met spiegel - Het zitje is eenvoudig afneembaar zodat
hij kan spelen aan de tafel wanneer hij groter wordt

0 074451 603684

K60368

per
stuk

4m+ Around We Go™ 2-in-1
Walk-Around Activity Center &
Table - Tropic Cool™
•
•
•
•
•
•
•
•

Gaat jaren mee met 2-in-1 ontwerp: Loop-around activiteitencentrum
of staande activiteitentafel!
Ontwerp met een verwijderbare rondloopzitting
Drumstel licht op als je tikt en speelt
10 tropische activiteiten: Trommelset met liedjes en trommelstanden,
draaiende papegaai, kralenjager, toekan spinner, balancerende walvis,
surfende aap, ratelende schildpad, roterende aap en schildpad
Vangt en houdt baby’s aandacht met muziek, lichtjes en speeltjes in alle
richtingen vast.
Groeit mee met baby van 6 maanden tot peuter en twee kinderen
kunnen tegelijk spelen!
Het dienblad en het speelgoed zijn allemaal afveegbaar voor
eenvoudige reiniging
In de machine wasbaar zitkussen

0 074451 116382

K11638

per
stuk
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0 074451 115651

Playful Pond

K11565

per
stuk

Bounce Bounce Baby™ 2-in-1
Activity Jumper & Table
•
•
•
•
•
•
•

•

Het 2-in-1 ontwerp verandert deze activity jumper in een
speeltafel terwijl je baby groeit.
Laat je baby volop vreugdevol springen op het
springplatform!
Gebruik het voor de komende jaren, door de jumper te
veranderen in een in een kindertafel.
Elektronische kikker met ribbels, speelt muziek en licht op.
De speelgoed opbergtas houdt het favoriete speelgoed van
uw kind binnen handbereik.
Verstelbare zitting in drie hoogtes.
7 speelgoedjes met vijver thema: muzikale kikker met
oplichtende waterlelie, draaiende libel en vis, zelfopenende
spiegel, slak kralen jager, spinnend lieveheersbeestje en
bomen.
Bevordert de ontwikkeling van de motoriek vanaf 6
maanden.

0 074451 126633

Playful Palms™

per
stuk

K12663

6m+ Peek-a-Zoo Mobile Entertainer
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
168

Het enige activiteitencentrum op wieltjes dat gemakkelijk
verplaatst kan worden zodat uw baby steeds dichtbij u is
Kan heel eenvoudig en snel schoongemaakt worden
Een veilige plaats waar uw baby kan spelen, ontdekken en
zijn zintuigen ontwikkelen dankzij de bewegende speeltjes
Duw of trek het handvat gewoon naar u toe om uw baby
te verplaatsen en druk op de pedaal om het speeltje vast
te zetten zodat het activiteitencentrum met uw baby erin
vast staat
Je hoeft geen zware gewichten meer op te tillen om plaats
te maken; trek of duw om het activiteitencentrum in een
andere kamer of kast te zetten na de speeltijd
Dit activiteitencentrum beschikt over een treincircuit van
360° en wagonnetjes die erop vastgeklikt, maar ook weer
losgemaakt, kunnen worden om op de grond te spelen of
om ze mee op reis te nemen
Het zitje draait 360° om uw baby toegang te geven tot alle
speelstations en activiteiten.
Activiteiten om verstoppertje te spelen, waardoor baby
leert over de aanwezigheid van voorwerpen en om die te
herkennen en die de ontwikkeling van de visuele zintuigen
stimuleren
Lichtjes, muziek en geluidseffecten die u zullen
verwonderen en die de zintuigen stimuleren
Verstelbaar in 3 mogelijke hoogtes om met je baby mee te
groeien
Het zitje draait 360° en de hoes van het zitje is
machinewasbaar om ze eenvoudig te kunnen reinigen

0 074451 101432

K10143

per
stuk

0m+ Mickey/Minnie Mouse
Bestie™ Infant to Toddler
Rocker™ (0 -18 kg)
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 125612

Original

K12561

per
2

Groeit met je baby mee, tot 18 kg!
Het stoeltje kan heen en weer schommelen om je baby te
kalmeren of vastgezet worden
Het stoeltje kan gestabiliseerd worden
De afneembare speelgoedstang is versierd met Mickey
Mouse-speeltjes
Kalmerende vibratie
Volledige lichaamsondersteuning met 2 standen
Lichtgewicht voor makkelijke draagbaarheid

0 074451 122093

Forever

K12209

per
2

0m+ Mickey Mouse Happy Triangles
Infant to Toddler Rocker (0 -18 kg)
•
•
•
•
•
•
•

Groeit met je baby mee, tot 18 kg!
Het stoeltje kan heen en weer schommelen om je baby
te kalmeren of vastgezet worden
Het stoeltje kan gestabiliseerd worden
De afneembare speelgoedstang is versierd met Mickey
Mouse-speeltjes
Kalmerende vibratie
Volledige lichaamsondersteuning met 2 standen
Lichtgewicht voor makkelijke draagbaarheid

0 074451 115439

K11543

per
2
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Sunshine Seaside Rocker™ 0 - 9 kg
•
•
•
•

Het zitje schommelt van voor naar achter om uw baby
te kalmeren of kan in de vaste stand gezet worden voor
kleine baby’s of grotere kinderen
De hellingsgraad van het zitje kan in 3 posities aangepast
worden
2 speeltjes om zich mee te amuseren
Extra stabiliteit op glibberige oppervlakken

0 074451 105928

K10592

per
3

MICKEY MOUSE Cloudscapes™
Cradling Bouncer
•
•
•
•
•
•

Hoofdsteunkussen zorgt voor optimaal comfort
Speelt 7 magische melodieën met audiobediening voor
ouders
Kalmerende trillingen zullen baby kalmeren met
automatische uitschakeling
Afneembare speelgoedstang inclusief 3 hangende
speeltjes.
In de machine wasbaar zitkussen is eenvoudig te
verwijderen en schoon te maken
Neutrale Mickey Mouse mode voor baby jongen of meisje
past bij het interieur

0 074451 125377

K12537

170

per
3

0m+ SmartBounce Automatic
Bouncer™Braden™
•

Deze innovatieve relax zorgt ervoor dat mama de
handen even vrij heeft.
Beweegt gedurende 30 minuten op en neer en imiteert
zo de natuurlijke bewegingen van mama
2 snelheden: zachte of iets intensere beweging
Comfortabel zitje met afneembare hoofdsteun en
kussen
8 melodietjes en 3 natuurgeluiden
Afneembare speelboog met 2 pluche speeltjes
Met Hybridrive™ technologie, die ervoor zorgt dat de
batterijen tot twee maal langer meegaan - 3-puntsgordel
- Machinewasbaar zitkussen - Anti-slipvoetjes

•
•
•
•
•
•

0 074451 115422

K11542

per
3

0m+ Ingenuity Baby Rocking
Seat - Boutique collection Henley
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 109261

K10926

Pluche stoffen met een designer look
Twee pluche hangspeeltjes
Kussen en hoofdsteun kunnen worden verwijderd als de
baby groeit
Drie ligstanden voor baby’s comfort
Plat op te vouwen voor eenvoudig en compact opbergen
en vervoeren
Kalmerende vibratie kalmeert baby
8 melodieën en 3 natuurgeluiden met volumeregeling

per
3
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0m+ Rocker seat Bella Teddy
(Boutique) 0- 18 kg
•
•
•
•

Omring uw baby met zachtheid dankzij de luxueuze
stoffen van deze relax
Zeer moderne look, vibraties, muziek en natuurgeluiden
met regelbaar volume
Met uitneembaar verkleinkussen voor kleinere baby’s
Verstelbaar in 3 standen - Compact opvouwbaar

0 074451 109865

K10986

0m+ Rocker seat Cuddle
Lamb 0-18 kg
•
•
•
•
•
•
•

6 schommelsnelheden, afhankelijk van het gewicht van
de baby wordt de snelheid automatisch aangepast
2 met één hand verstelbare posities
6 melodietjes gedurende 15 minuten, met
volumeregeling
Stille schommelmotor
Opplooibaar om op te bergen of voor het transport
5-puntsgordel
Schommeltimer van 30, 45 of 60 minuten

0 074451 121188

K12118

172

per
3

per
3

0m+ Comfort 2 Go Portable Swing™ Flora - Audrey - Fanciful Forest - Cuddle Lamb
•

6 schommelsnelheden, afhankelijk van het gewicht van de baby wordt de snelheid
automatisch aangepast - 2 met één hand verstelbare posities - 6 melodietjes gedurende
15 minuten, met volumeregeling - Stille schommelmotor
Opplooibaar om op te bergen of voor het transport
5-puntsgordel - Schommeltimer van 30, 45 of 60 minuten

•
•

0 074451 122024

Flora

K12202

0 074451 121843

Cuddle Lamb

K12184

per
3

per
3

0 074451 108455

Fanciful Forest

K10845

0 074451 114425

Kendrick

K11442

per
3

per
3
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0m+ Swing ‘n Go Portable
Swing™ - Raylan
•

Kan omgevormd worden van Kan compact opgevouwen
worden, Kalmeert uw baby met melodietjes en
natuurgeluiden, Schommelsnelheden worden
aangehouden naarmate de baby groeit, Bijna geluidloos,
Met batterijsparende Hybridrive Technology,
5-puntsharnas en antislipvoetjes, Uitneembare
hoofdsteun, Timer met 3 standen: 30, 45 en 60 minuten

0 074451 121898

K12189

per
3

0m+ Power Adapt
Portable Swing™ - Abernathy
•

Kan omgevormd worden van Kan compact opgevouwen
worden, Kalmeert uw baby met melodietjes en
natuurgeluiden, Schommelsnelheden worden
aangehouden naarmate de baby groeit, Bijna geluidloos,
Met batterijsparende Hybridrive Technology,
5-puntsharnas en antislipvoetjes, Uitneembare
hoofdsteun, Timer met 3 standen: 30, 45 en 60 minuten

0 074451 114401

K11440

per
stuk

0m+ Power Adapt
Portable Swing™ - Wimberly
•

Kan omgevormd worden van Kan compact opgevouwen
worden, Kalmeert uw baby met melodietjes en
natuurgeluiden, Schommelsnelheden worden
aangehouden naarmate de baby groeit, Bijna geluidloos,
Met batterijsparende Hybridrive Technology,
5-puntsharnas en antislipvoetjes, Uitneembare
hoofdsteun, Timer met 3 standen: 30, 45 en 60 minuten

0 074451 123229

K12322
174

per
2

0m+ Swing ‘n Go Portable
Swing™ - Bella Teddy™
•

Kan compact opgevouwen worden, Kalmeert uw baby
met melodietjes en natuurgeluiden, Schommelsnelheden
worden aangehouden naarmate de baby groeit, Bijna
geluidloos, Met batterijsparende Hybridrive Technology,
5-puntsharnas en antislipvoetjes, Uitneembare
hoofdsteun, Timer met 3 standen: 30, 45 en 60 minuten

0 074451 110236

K11023

per
3

0m+ Swing ‘n Go Portable
Swing™ - Hugs & Spots
•

Kan compact opgevouwen worden, Kalmeert uw baby
met melodietjes en natuurgeluiden, Schommelsnelheden
worden aangehouden naarmate de baby groeit, Bijna
geluidloos, Met batterijsparende Hybridrive Technology,
5-puntsharnas en antislipvoetjes, Uitneembare
hoofdsteun, Timer met 3 standen: 30, 45 en 60 minuten

0 074451 102477

K10247

per
3
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0m+ SimpleComfort
Cradling Swing - Everston
•

Het zitje draait 180° en schommelt in de 3 richtingen
- 6 snelheden, 8 melodiën, 3 natuurgeluiden en witte
ruis - eenvoudig te verplaatsen: licht kader, geïntegreerd
handvat en wieltjes -rustgevende vibraties - verstelbaar
in 2 posities - ruim zitje - afneembare hoofdsteun luxe mobiel met twee speeltjes in pluche - TrueSpeed
technologie, houdt 6 snelheden aan naarmate uw baby
groeit - fluisterstille werking - met netstroomadapter

0 074451 111493

K11149

per
stuk

0m+ SimpleComfort
Cradling Swing - Cassidy
•

Het zitje draait 180° en schommelt in de 3 richtingen - 6
snelheden, 8 melodiën, 3 natuurgeluiden en witte ruis
- eenvoudig te verplaatsen: licht kader, geïntegreerd
handvat en wieltjes -rustgevende vibraties - verstelbaar
in 2 posities - ruim zitje - afneembare hoofdsteun luxe mobiel met twee speeltjes in pluche - TrueSpeed
technologie, houdt 6 snelheden aan naarmate uw baby
groeit - fluisterstille werking - met netstroomadapter

0 074451 116245

K11624

176

per
stuk

AnyWay Sway™ PowerAdapt™ DualDirection Portable Swing - Spruce™
•

Draagbare schommel draait 180° & beweegt in 3
Richtingen
Om te bouwen van schommel tot vibrerend zitje voor
meer opties om baby te kalmeren
Compact SlimFold™ ontwerp kan plat worden
opgevouwen voor eenvoudig opbergen en reizen
Inclusief USB PowerAdapt™ snoer om batterijen te sparen
16 melodieën, 2 natuurgeluiden, & witte ruis met
volumeregeling
Afneembare, draaibare speelgoedstang met 1 pluche
dierenspeeltje
GentleTouch™ bedieningspaneel & WhisperQuiet™
schommelmotor houden baby ongestoord
Wasbare pluche stoffen met afneembare hoofdsteun voor
pasgeborenen
Gebruik vanaf de geboorte tot 9 maanden

•
•
•
•
•
•
•
•

0 074451 120587

K12058

per
stuk

AnyWay Sway™ PowerAdapt™ DualDirection Portable Swing - Ray™
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draagbare schommel draait 180° & beweegt in 3
Richtingen
Om te bouwen van schommel tot vibrerend zitje voor
meer opties om baby te kalmeren
Compact SlimFold™ ontwerp kan plat worden
opgevouwen voor eenvoudig opbergen en reizen
Inclusief USB PowerAdapt™ snoer om batterijen te sparen
16 melodieën, 2 natuurgeluiden, & witte ruis met
volumeregeling
Afneembare, draaibare speelgoedstang met 1 pluche
dierenspeeltje
GentleTouch™ bedieningspaneel & WhisperQuiet™
schommelmotor houden baby ongestoord
Wasbare pluche stoffen met afneembare hoofdsteun voor
pasgeborenen
Gebruik vanaf de geboorte tot 9 maanden

0 074451 125841

K12584

per
stuk
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0m+ FoldAway Rocking Wood
Bassinet Carrington
•
•
•
•
•
•

In enkele seconden klaar voor gebruik
Eenvoudig opvouwen in een stap maakt het eenvoudig
om mee te nemen en weg te zetten
Ademende Dream Comfort™-stof zorgt ervoor dat je
baby koel en comfortabel blijft
Stoffen blokkeren licht voor je baby
Twee modi: gebruik schommelmodus om je baby te
kalmeren of stationaire modus tijdens het slapen
Volledig veilig dankzij slipvaste poten

0 074451 111622

K11162

178

per
stuk

6m+ Baby Base 2-in-1™
•

•
•
•

Het perfecte kleine zitje dat meegroeit met uw baby,
voor gebruik thuis of onderweg.
Zacht inzetstuk dat eenvoudig weggenomen kan worden
zodat het zitje kan meegroeien met uw baby.
Vaatwasbestendig tablet met houder voor een
drinkbeker die in het zitje zelf opgeborgen kan worden
Veiligheidsgordel om het zitje vast te maken aan een
stoel thuis of onderweg
3-puntsgordel zodat de baby veilig in het zitje blijft
Zeer licht om gemakkelijk mee te kunnen nemen
Voor kinderen tot 22 kg

•
•
•
•
•
•
•

Code : K11247 Blauw
Code : K11579 Roze
Code : K11576 Grijs
Code : K11574 Groen
Code : K11577 Rood
Code : K10678 Kasjmier
Verkocht per : 2 stuks/kleur

•
•
•

0 074451 115798

0 074451 115743

0 074451 112476

0 074451 115767

0 074451 115774

0 074451 106789
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Bibabad Wit Verstelbaar
•

•

Het BiBaBad biedt de unieke mogelijkheid om van
iedere douche in een handomdraai een volwaardig bad
voor kinderen te maken
Wasbaar op 60°, schimmelwerend - Met uitlaatdop
Voor baby’s en kinderen van 6 maand tot 7 jaar
Kan ook buiten gebruikt worden als plonsbadje Makkelijk op te plooien
Verstelbaar van 70 x 70 cm tot 90 x 90 cm (ref 690000)

•
•

Code : 690000 Wit
Verkocht per : 4 stuks

•
•
•

Bibabad Bubble of Princess verstelbaar

180

•

Het BiBaBad biedt de unieke mogelijkheid om van iedere
douche in een handomdraai een volwaardig bad voor kinderen
te maken - Wasbaar op 60°, schimmelwerend - Met uitlaatdop
- Voor baby’s en kinderen van 6 maand tot 7 jaar - Kan ook
buiten gebruikt worden als plonsbadje - Makkelijk op te plooien
- Verstelbaar van 70 x 70 cm tot 90 x 90 cm - Beschikbaar in
blauw frame en blauwe boord (ref 690000 Bubble) of in het roze
met prinsessenprint (ref 690005)

•
•
•

Code : 690000 Bubble Blue
Code : 690005 Pink Princess
Verkocht per : 4 stuks

24m+ Outdoor Toddler Travel Bed
•

Dit peuterreisbed voor buiten heeft een compact ontwerp en
past gemakkelijk in tenten, wat het het ideale bed maakt voor alle
avonturen buitenshuis. De slaapzak kan eraan vastgemaakt worden
door de hoeken onder de binnenmatras te bevestigen. De bovenlaag
kan er volledig afgeritst worden. Bevat een pomp waarmee het bed
snel en gemakkelijk opgeblazen kan worden, een draagtas en een
reparatiekit. - Voor het ontwerp werd een patent aangevraagd. Waterbestendige buitenkant en superzacht fleece binnenin - Extra
verstevigde onderzijde voor extra bescherming en duurzaamheid.
- Afmetingen (opgeblazen): 145 x 64 x 20 cm - Gewicht: 4 kg,
maximum gewicht van het kind: 68 kg - Optie: elektrische pomp

•
•
•
•

Code : S88077 Toddler Bed :
Verkocht per : 2 stuks
Code : S85003 Electrische Pomp :
Verkocht per : 1 stuk

24m+ Inflatable Bed Rail Opblaasbare bedrail
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 2 jaar - Veilig slapen in een groot bed!
Met de opblaasbare bedrand van The Shrunks slaapt je
kindje veilig in zijn of haar groot bed.
Snel opblaasbaar en erg gemakkelijk in gebruik.
Je plaatst de bedrand op het matras onder het onderlaken.
Zo blijft de bedrand goed liggen en rolt je kind niet uit bed!
Dit product is superhandig voor thuis, logeerpartijtjes bij
opa en oma en voor op vakantie in tent, bungalow of hotel.
De bedrand wordt geleverd met een handig tasje, pompje en
reparatieset.
Maten: 121 cm * 17 cm * 10 cm - Optie : elektrische pomp
S85003
Code : S88046 Bed Rail
Code: S88053 Double Bed Rail
Verkocht per : 6 stuks
Code : S85003 Elektrische Pomp
Verkocht per : 1 stuk
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Varta High Energy 1,5 Volt AAA LR-03 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559749

4 batterijen

V49034

per
10

4 008496 559787

8 batterijen

V49038

Onverslaanbare prestaties voor apparaten met een grote
energievraag
Krachtige energie voor apparaten met een grote constante
energiebehoefte zoals draagbare radio’s, bandopnemers,
speelgoed,...
Duidelijke communicatie van aanbevolen gebruik d.m.v.
pictogrammen
Herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ op de voorkant van de
blister van de meest belangrijke producttypes

per
10

Varta High Energy 1,5 Volt AA LR-6 (Alkaline)
•
•
•
•

Onverslaanbare prestaties voor apparaten met een grote
energievraag
Krachtige energie voor apparaten met een grote constante
energiebehoefte zoals draagbare radio’s, bandopnemers,
speelgoed,...
Duidelijke communicatie van aanbevolen gebruik d.m.v.
pictogrammen
Herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ op de voorkant van de
blister van de meest belangrijke producttypes
4 008496 559435

4 batterijen

V49064

per
10

4 008496 559510

8 batterijen

per
10

V49068

Varta High Energy 1,5 Volt C LR-14 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559312

2 batterijen

V49142

182

per
10

Onverslaanbare prestaties voor apparaten met een grote
energievraag
Krachtige energie voor apparaten met een grote constante
energiebehoefte zoals draagbare radio’s, bandopnemers,
speelgoed,...
Duidelijke communicatie van aanbevolen gebruik d.m.v.
pictogrammen
Herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ op de voorkant van
de blister van de meest belangrijke producttypes

Varta High Energy 1,5 Volt D LR-20 (Alkaline)
•

Onverslaanbare prestaties voor apparaten met een grote
energievraag
Krachtige energie voor apparaten met een grote constante
energiebehoefte zoals draagbare radio’s, bandopnemers,
speelgoed,...
Duidelijke communicatie van aanbevolen gebruik d.m.v.
pictogrammen
Herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ op de voorkant van de
blister van de meest belangrijke producttypes

•
•
•

4 008496 559237

2 batterijen

V49202

per
10

Varta High Energy 9 Volt Block E 6LR-61 (Alkaline)
•
•
•
•

4 008496 559862

1 batterij

V49221

per
10

4 008496 559909

2 batterijen

V49222

Onverslaanbare prestaties voor apparaten met een grote
energievraag
Krachtige energie voor apparaten met een grote constante
energiebehoefte zoals draagbare radio’s, bandopnemers,
speelgoed,...
Duidelijke communicatie van aanbevolen gebruik d.m.v.
pictogrammen
Herkomstaanduiding ‘Made in Germany’ op de voorkant van de
blister van de meest belangrijke producttypes

per
10

Varta Long Life Accu 1,2 Volt AAA HR-03 800mAh - (NiMH)
•
•

•

Ni-MH-productgamma met langdurige energie voor alle
standaard apparaten.
Traditionele oplaadbare batterijen raken leeg als ze gedurende
langere tijd niet gebruikt worden. Met Varta Ready To Use
oplaadbaar heeft u dit capaciteitsprobleem niet. Eenmaal
opgeladen behouden deze batterijen maar liefst 70% van de
capaciteit, ook na 24 maanden opgeborgen te zijn.
Varta Ready To Use oplaadbare batterijen vereisen geen speciale
lader en kunnen gebruikt worden voor alle apparaten.
4 008496 550579

2 batterijen

V567032

per
10

4 008496 550616

4 batterijen

V567034

per
10
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Long Life Accu 1,2 Volt AA HR-6 2400mAh - (NiMH)
•
•

•
4 008496 575428

2 batterijen

V567562

per
10

4 008496 575466

4 batterijen

V567564

per
10

Ni-MH-productgamma met langdurige energie voor alle
standaard apparaten.
Traditionele oplaadbare batterijen raken leeg als ze
gedurende langere tijd niet gebruikt worden. Met Varta
Ready To Use oplaadbaar heeft u dit capaciteitsprobleem
niet. Eenmaal opgeladen behouden deze batterijen maar liefst
70% van de capaciteit, ook na 24 maanden opgeborgen te
zijn.
Varta Ready To Use oplaadbare batterijen vereisen geen
speciale lader en kunnen gebruikt worden voor alle
apparaten.

Varta Long Life Accu 1,2 Volt C HR-14 3000mAh - (NiMH)
•
•

•

Ni-MH-productgamma met langdurige energie voor alle
standaard apparaten.
Traditionele oplaadbare batterijen raken leeg als ze
gedurende langere tijd niet gebruikt worden. Met Varta
Ready To Use oplaadbaar heeft u dit capaciteitsprobleem
niet. Eenmaal opgeladen behouden deze batterijen maar liefst
70% van de capaciteit, ook na 24 maanden opgeborgen te
zijn.
Varta Ready To Use oplaadbare batterijen vereisen geen
speciale lader en kunnen gebruikt worden voor alle
apparaten.

4 008496 550739

2 batterijen

V567142

per
10

Varta Long Life Accu 1,2 Volt D HR-20 3000mAh - (NiMH)
•
•

4 008496 550777

2 batterijen

V567202

184

per
10

•

Ni-MH-productgamma met langdurige energie voor alle
standaard apparaten.
Traditionele oplaadbare batterijen raken leeg als ze
gedurende langere tijd niet gebruikt worden. Met Varta
Ready To Use oplaadbaar heeft u dit capaciteitsprobleem
niet. Eenmaal opgeladen behouden deze batterijen maar liefst
70% van de capaciteit, ook na 24 maanden opgeborgen te
zijn.
Varta Ready To Use oplaadbare batterijen vereisen geen
speciale lader en kunnen gebruikt worden voor alle
apparaten.

Varta Long Life Accu 9 Volt Block 200mAh - (NiMH)
•
•

•

Ni-MH-productgamma met langdurige energie voor alle
standaard apparaten.
Traditionele oplaadbare batterijen raken leeg als ze
gedurende langere tijd niet gebruikt worden. Met Varta
Ready To Use oplaadbaar heeft u dit capaciteitsprobleem
niet. Eenmaal opgeladen behouden deze batterijen maar liefst
70% van de capaciteit, ook na 24 maanden opgeborgen te
zijn.
Varta Ready To Use oplaadbare batterijen vereisen geen
speciale lader en kunnen gebruikt worden voor alle
apparaten.

4 008496 550814

2 batterijen

V567221

per
10

Varta Universal Charger
•
•
•
•
•
•
•

4 008496 673902

V576681

Laadt vier batterijen gelijktijdig
(2/4 AA; 2/4 AAA; 2/4 C; 2/4 D; 1x 9V batterijen)
Veiligheidstimer - geen overladen
Bureaulader
3 LED’s - Globaal Voltage - wereldwijd gebruik (100 - 240V)
Laadtijd: 5u en meer
3 jaar garantie

per
2

Varta Battery Tester
•
•
•
•

Praktische en gebruiksvriendelijke batterijentester
Test alle gebruikelijke gewone en herlaadbare batterijen en
knoopcellen
De resultaten zijn te bekijken op het LCD display
De batterijen tester bevat 2x LR44 batterijen

4 008496 680641

V00891

Display 6 broches

Display 9 broches

per
stuk
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Te koop in de betere babyspeciaalzaken en speelgoedwinkels
Bv Chamo Srl
Brambroek 23b
9500 Geraardsbergen
BELGIUM
info@chamo.be
VAT: BE0875.816.760

www.chamo.be
www.facebook.com/Chamobvba
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