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Een droomwereld
voor baby, peuter en kleuter
Verwacht je een kindje of ben je al
mama of papa van een flinke spruit?
Maak dan kennis met Babyworld.
Hier vind je alles voor je baby, peuter of kleuter: van de
kleinste spulletjes tot volledige kinderkamers. In onze
selecte groep babywinkels kies je uit een ruim assortiment
en geniet je van een persoonlijke service. Je zal merken:
onze producten en diensten sluiten perfect aan op je
wensen. Daar staat onze jarenlange ervaring garant voor!

Picobello geregeld!
Anna: “Binnen een maand verwachten we ons eerste
kindje! Het wordt een dochtertje en als mama en
papa in spé kijken we er uiteraard enorm naar uit.
Een compleet nieuwe wereld wacht op ons en dat is
best wel spannend. Want een kindje: daar zit geen
handleiding bij. Maar al doende leert men! En gelukkig
kunnen we terecht in de Babyworld-winkel hier om
de hoek. We vergeleken meerdere winkels maar
vonden bij Babyworld de prijzen correct en alles op
één plaats voor onze geboortelijst. Niet alleen alle
kleine en grote spullen in alle mogelijke geuren en
kleuren, we profiteerden er ook van superdegelijk
advies. Ondertussen zijn we langs geweest om onze
geboortelijst samen te stellen en de verkoopster heeft
ons zéér goed begeleid. Zij verdient daar een dikke
pluim voor! Ons kindje mag dus gerust komen, wij zijn
er klaar voor. Het is heerlijk om rustig naar de bevalling
toe te leven, wetende dat alles picobello geregeld is!”

Aanbod van A tot Z

Alles waar ik
van droomde
voor mijn
kleine meid!

Van melkflessen en slaapzakjes tot commodes en
kinderkamers: bij Babyworld vind je een volledig aanbod.
Zoek je praktische basisproducten of eerder leuke
hebbedingetjes? Ga je voor klassiek, trendy, neutraal
of kleurrijk? Je vindt beslist je gading in onze collecties.
Er is voor ieders smaak en budget wat wils. Zowel bij de
topmerken als bij de meer budgetvriendelijke producten
komen kwaliteit en veiligheid altijd op de eerste plaats.
De Babyworld-winkels volgen bovendien de trends op
de voet. De assortimenten wisselen voortdurend,
zo ben je verzekerd van de hipste collecties!

Professioneel advies
Tijdens je zwangerschap komt er veel op je af. Heel veel!
Wie een kindje verwacht, moet bovendien ook veel keuzes
maken. Het verkoopsteam van Babyworld staat je daarom
bij met raad en daad. Zij hebben een jarenlange vakkennis
en kennen het assortiment door en door. De babywereld is
hun wereld en ze bieden je graag hun professionele advies
aan, alsook een luisterend oor. Heb je vragen? Stel ze hen
gerust en je krijgt snel een persoonlijk antwoord. Met de
glimlach! Babyworld staat niet voor niets garant voor
de allerbeste service…

Je ideale geboortelijst
Babyworld wijst je de weg naar je ideale lijst, met alles erop
en eraan. Hiervoor maak je best een viertal maanden voor
de uitgerekende geboortedatum een afspraak in de winkel.
Zo kan je in alle rust je keuzes maken. Onze verkopers staan
je bij met nuttige tips en ‘coachen’ je - in alle vrijheid - om
de juiste producten te kiezen. Een persoonlijke aanpak
primeert en uiteraard kan je de producten ook zien, voelen
én vergelijken. En van zodra je baby geboren is, activeren
we je geboortelijst. Zo kunnen familie en vrienden de juiste
geschenken kiezen, zowel in de winkel als op je persoonlijke
mini-website. Geen foute cadeaus dus!

Doorgedreven service
Babyworld staat niet alleen bekend om zijn uitstekend
advies, maar ook om zijn doorgedreven service.
Producten kunnen bijvoorbeeld makkelijk worden
bijbesteld. Is een kleur of model niet op voorraad?
Dan bestellen wij dat graag voor jou. Ook na het
afsluiten van je geboortelijst kan je natuurlijk in
onze winkels terecht. Misschien zoek je nog wat
decoratie voor in de babykamer? Een geschenkje
voor je oudste kindje? Het gamma van jouw
Babyword-winkel wordt dagelijks aangevuld.
Zo vind je er dus telkens de nieuwste spullen.

Altijd in de buurt
Babyworld, dat is een select netwerk van zorgvuldig
uitgekozen partnerwinkels. Elke babywinkel garandeert
je dezelfde hoge kwaliteit en hoogstaande Babyworldservice. Geen enkele winkel is echter dezelfde, want
de zelfstandige ondernemers leggen elk hun eigen
accenten. Dat maakt het ook net zo boeiend. Je vindt
hun gezellige shops over heel België en Luxemburg.
Je vindt er dus vast ook ééntje in jouw buurt.
Vind je favoriete winkel op www.baby-world.be!

2 baby-world.be

3

De wereld zit vol met wonderen
om te ontdekken, momenten
om te koesteren en verhalen
om naar te luisteren.
Bij imps&elfs vinden we dat
ieder van deze ontdekkingen
speciaal moet zijn. Gemaakt
van uitsluitend de meest fijne
biologische materialen en met
oog voor detail, verwelkomt de
babylifestyle collectie zowel
kinderen als hun ouders in een
nieuwe wereldervaring.
Ga voor meer info naar www.imps-elfs.nl
of neem contact op met chaparal.fashion@antwerpen.be
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Babykamer

Leanderbed

We kiezen voor eenvoud!

Het design leanderbed is mooi
en functioneel, het groeit mee
van babybedje tot juniorbed.
De bijpassende commode is ook
beschikbaar. www.jamak.nl

Bas: “Dit wiegje had meteen ons hart gestolen!
Stefanie viel als een blok voor het design,
maar ik zag ook direct de praktische voordelen.
Dankzij de wieltjes kan het in huis immers
overal mee naartoe! Zo volgt Arne ons overal
in onze loft. Ons zoontje is altijd dichtbij en
we genieten in elke kamer of ruimte ten volle
van zijn aanwezigheid. Hij slaapt er bovendien
zalig in. Maar geeft hij één kik, dan hangen we
al over zijn wiegje!”

Kast Charlotte van Bopita
Deze witte kast hoort bij een
romantisch kamertje met veel
bergruimte. www.bopita.com

Meubeltjes
kiezen!
Voor je kersverse spruit valt er véél te kiezen.
Wat dacht je van een mooi bed, een ruime kast,
een handige commode of een speels park?
Maak je keuze en tover de kamer om tot
een echte droomkamer voor je kindje.

Park Loft
Uren speelplezier! Ook verkrijgbaar met lade onderaan
voor extra opbergruimte. Ook in antraciet gelakt of
in geolied massief berkenhout. www.mikaelfalk.be

alma commode

bloom alma design wieg is een vouwbaar
houten bedje met roestvrijstalen details:
B 45 x L 90 x H 83 cm.

Strak design meubel in
massief hout met softclose laden en verborgen
rails, afneembaar
aankleedblad en-kussen.
www.bloombaby.com

alma max

Wist je dat?

Meer design vind je op www.bloombaby.com
6 baby-world.be

Afmeting: 70 x 140 cm, met 2 matrashoogten en afneembaar aankleedblad.
Open te gebruiken tot 5 jaar met apart verkrijgbare bedrand. Tevens
verkrijgbaar in de maat 60 x 120 cm. www.bloombaby.com

De ideale temperatuur van je babykamer, tijdens de eerste zes levensweken van je kindje, 20° Celsius is.
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Babykamer

kamer New York ...

of kamer Toulouse?

In het gamma New York heb je de keuze uit: een babybed, een hoogslaper, een duobed,
een commode, een nachtkastje, een ladenblok en een tweedeurskast. De kast van New
York is erg praktisch, je hebt voldoende hangruimte, legplanken en laden voor allerhande
spulletjes. Onder het duobed zijn er twee laden voorzien: plaats genoeg voor het
speelgoed van je kleine wereldburger.

Pastel roze en beige
harlekijnmotieven uit de
Jumpercollectie benadrukken de
zachtheid van deze romantische
kamer. De meubels van Toulouse
zijn gemaakt van MDF en massief
dennenhout en voelen zich thuis
in elk interieur. De combinatie van
materialen en strak design geeft
deze kamer de nodige rust en een
warme uitstraling. De praktische
commode biedt voldoende
plaats voor het opbergen
van kleertjes, luiers en ander
verzorgingsmateriaal.

dit is belgisch

Bekijk al onze collecties online op www.pericles.be of vraag je catalogus aan!
8 baby-world.be

Bekijk al onze collecties online op www.pericles.be of vraag je catalogus aan!
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Maak van het babybed
een éénpersoonsbed.

kamer Narbonne
De kamer Narbonne is een lieflijke, stijlvolle babykamer. Maar als
kleintjes groot worden ... dan biedt de serie Narbonne volop mogelijkheden voor junior- en tienerkids. Een lekker royaal tienerbed,
een bedbank met grote opberglade voor speelgoed of extra logé en
zelfs ’n twinbed! Maar ook een bureau voor het maken van huiswerk
en een extra grote kast voor héél véél opberging. Alles is er van de
serie Narbonne van Bopita, oneindig veel mogelijkheden dus!

Babybed 70x140 cm

Junior bed 70x140 cm

Bureau

Kamer Premium Kurve
Een minimalistisch en modern design in de kinderkamer Premium Kurve. Een nieuwe reeks
van evolutionaire meubilair dat je kind jaar na jaar begeleidt: van babybed naar juniorbed

De gehele Bopita-collectie vind je op www.bopita.com
10 baby-world.be

tot bureau. Functionaliteit en esthetische avant-garde in perfecte harmonie!

www.alondrababy.com
11

Babykamer

3. kamer Loft

1. kamer Groovy
Troll, dat zijn kinderkamers bestaande uit stevige bedjes
met veilige brede spijlen, praktische commodes en kasten
met veel leg- en hangruimte. De bedjes van 70 x 140 cm
(Groovy en Sun) vorm je bovendien gemakkelijk om tot
juniorbedden. De meubelen zijn gemaakt van massief
berkenhout of in combinatie met MDF. Ze zijn verkrijgbaar
in wit en naturel geolied.

2. kamer Sun
Meubeltjes met
afgeronde hoeken

Kies je favoriete kamer!
1. kamer Groovy
Kamer met vintage look in stevig beukenhout,
groeit mee tot juniorleeftijd.

2. kamer Sun
Moderne kamer met afgeronde hoeken. Het babybed
van 70 x 140 cm is omvormbaar tot juniorbed.

3. kamer Loft
Eenvoudige, strakke lijnen zijn de ingrediënten
voor deze tijdloze kamer. Verzorgingsblad voor
de commode is apart verkrijgbaar.

distributed by

Bekijk de collecties op www.mikaelfalk.be
12 baby-world.be
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kamer
Stripes Grisato

amer Quarré Milk

kamer Quarré Milk

edomtrek, laken, deken en
aapzak 70cm Puppy

Boxwiegset Puppy

Puppy

Bedomtrek, laken, deken +
slaapzak 70 cm Puppy

Boxwiegset Puppy

Wieg Joy Lightshadow
Uitschuifbare leggers, textiel
Puppy
Slaapzak 90>110 cm Puppy + Relaxoon

Box Zen Tartufo + Boxwiegset Edward

Boxwiegset Edward

Luiertafel Comfort Tartufo met uitschuifbare
leggers + textiel Edward

Puppy

Edward

Quax

®

www.quax.eu
www.quax.eu

14 baby-world.be

Bed Quarré Lightshadow 140 x 70 cmBed Quarré Lightshadow 140 x 70cm

Kamer Camille

www.quax.eu
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Slaapcomfort

Piep en Mini
Inbakerslaapzakjes
Een unieke babyslaapzak voor een
gezond slaap- en voedingsritme;
bewezen effect bij huilen, onrust
en slecht slapen.

Piep

Mini

van 3 tot 6 maanden

Pinafore, wondermooie wieg
met veel liefde vervaardigd.
www.christianewegner.de

zzz

...

Wieg, een klassieker in beukenhout.
www.christianewegner.de

vanaf de geboorte tot 3 maanden

Wieg Joy, in kleur
lightshadow, met
uitschuifbare legger.
www.quax.eu

Slaap
kindje
slaap

Eén slaapzak,
bruikbaar voor elk seizoen
The Bag Newborn
Prachtig slaapzakje
voor 0 - 6 maanden
Lente

Speciaal ontworpen om je baby
goed warm te houden en rustig
slapen te bevorderen. 100%
katoen gevoerd en dubbelzijdig
draagbaar, met anti-krabwantjes.

Zomer

The Gogo Newborn
Multifunctionele wikkeldoek
Herfst

Mooie babywikkeldoek- met
‘beentjes’ binnenin en buikband
voor de leeftijd 0 tot 7 maanden.
Ideaal in huis en bij alle uitstapjes.

Winter
Wieg van Alondra combineert strak design,
nut en mobiliteit. Het is gemakkelijk je kind te
verplaatsen, zonder het te storen. Nadien wordt
de wieg een bureau! www.alondrababy.com

16 baby-world.be

Leander wieg, zacht schommelen
geeft een zwevend gevoel net als in
de baarmoeder. www.jamak.nl

The Bag 4 Seasons
Slaapzakje voor 4 seizoenen
De ideale baby- en peuterslaapzak van de
geboorte tot ruim 2,5 jaar. Unieke 4 seizoenen
uitvoering, heel het jaar door bruikbaar
en in lengte verstelbaar.

Meer info op www.puckababy.com
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Babynomade®
Uniek wikkeldekentje voor
alle gebruik, tot 9 maanden.
Verkrijgbaar in fleece en katoen en
in diverse kleuren. Baby blijft lekker
warm in de wikkeldoek bij uitnemen
of inleggen in de autostoel want
Babynomade® wordt niet in de
autostoel zelf vastgemaakt.
Verkrijgbaar in 2 maten.

Kleur bekennen
Het hoogwaardig beddengoed van Cottonbaby is verkrijgbaar
in veel kleuren, prints en modellen: wieg- en bedlakens,
donsovertrekken, bedomranders en hoeslakens voor wieg,
baby-, junior- en éénpersoonsbedden.

Beperkt reflux
en voorkomt plat
hoofdje

Bekijk het volledig assortiment op www.kukcompany.com

Cocoonababy®
Je baby zit ‘ingekapseld’
in een semifoetale houding:
met zijn schouders en ruggengraat lichtjes gebogen, in een cocon dat stevig en
zacht is. Je baby kan wel zijn hoofdje draaien en zijn armen bewegen, maar baby’s
onder de vier maanden kunnen niet op hun zij rollen of zich omdraaien in de
cocon. De Cocoonababy® maakt de overgang tussen comfort in de baarmoeder
en de eigenschappen van het leven in openlucht draaglijker. Ingekapselde
houding van baby’s beperkt reflux en vermijdt risico op plat hoofdje.

Knus nestje
Je baby heeft 9 maand heerlijk in mama’s buik verbleven. Om dit
gevoel van geborgenheid te bestendigen is een wikkeldoek ideaal.
Bo Jungle wikkeldoek is lekker warm, goed wasbaar en van
ademende kwaliteit. In 3 stappen juist inwikkelen:
1. Het wikkeldeken openen en je baby’s schouders op gelijke
hoogte leggen met de bovenkant van het wikkeldeken,
plaats de beentjes in het beenvak.
2. Wikkel de linkerkant over je baby’s lichaam en maak het vast
aan de klittenband van het beenvak. Wikkel het verder onder
de rechter arm van je baby.
3. Rechteromslag over je baby wikkelen en vastmaken aan de
klittenband. Pas het aan tot het goed aansluit over je baby’s borst.
Verkrijgbaar in 2 maten: van 0 tot ca. 4 mnd
en van 6,4 kg tot 10 kg.
Meer info op www.chamo.be
18 baby-world.be

Miracle Blanket®
Inbakerdoek bruikbaar tot circa 14 weken.
Een product dat ouders gemoedsrust
geeft terwijl hun baby slaapt. Door het
unieke ontwerp voelt je baby zich warm
en behaaglijk. Miracle Blanket® helpt
tegen kolieken en geeft je baby rust
bij het inslapen. Door je baby zijn
bewegingen te beperken, zoals in
de baarmoeder, komt de baby
tot rust en slaapt in.

Een goede start
Red Castle® brengt medisch verantwoorde producten op de markt. Met veel
zorg en oog voor kwaliteit worden de producten ontworpen om het prille leven
voor je baby en voor jou comfortabel te maken. Onvrijwillig bewegen van de
armpjes, reflux en darmkrampjes zijn een paar van de ongemakken waarmee
pasgeboren kindjes te maken hebben en waarover Red Castle®
zich door onderzoeken van pediaters heeft laten inspireren om
de Cocoonababy® en de Babynomade® te ontwikkelen.
Meer info op www.redcastle.fr
19
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De Babyworld collectie
delta baby, happy to be a baby !

Babyworld matrassen met bamboetijk: anti-allergisch •
milieuvriendelijk • uiterst zacht • optimale absorptie •
behouden de koelte in de zomer en de warmte in de winter.
Pocketveren Bamboe

superabsorberende lakenen matras beschermer
Zeer handig aan te brengen, rechtstreeks bovenop
het hoeslaken.

De kern bestaat uit pocketveren, dat zijn veren die apart verpakt zijn
in hoesjes. Deze hoesjes zijn met elkaar verbonden. Daardoor is er
een betere drukpuntverdeling. De afdekplaat bestaat uit polyether.

Latex Bamboe
De kern bestaat uit 100% latex, dat maakt dat de matras erg soepel
is en de natuurlijke vorm van het lichaam volgt. Een optimale
ventilatie is gegarandeerd door de gaatjes in de latex.

zijligkussen
Houdt de baby vanaf de geboorte comfortabel
en veilig op zijn zij.

HR 40 Bamboe

hellend vlak klein & groot model
Bevordert de ademhaling en de spijsvertering.
Verkrijgbaar in 2 afmetingen.
30

60
cm

De kern bestaat uit hoogwaardig koudschuim, dat een open
celstructuur heeft en daardoor een goede ventilatie
met zich meebrengt.

cm

Thermocare Bamboe
De kern bestaat uit 2 kwaliteiten: viscoschuim en polyetherschuim.
Viscoschuim helpt afplatting van het hoofdje te voorkomen.
Optimale drukverdeling: de positie van hoofdje en schouders is
perfect, zodoende is er geen belemmering van de ademhaling.

AirgoSafe

rugliggingsteun

klein & groot model

Een AirgoSafe-plaat is een extra hoge
plaat waarvan je de hoes gemakkelijk afneemt
om te wassen. Deze plaat bestaat uit een perfect
ademende kwaliteit voor aan- en afvoer van de lucht.
Anti-allergisch want stofophoping is omzeggens uitgesloten.

Ontworpen om het risico van « plat achterhoofdje »
te verminderen. Verkrijgbaar in 2 afmetingen.
60

cm

30

cm

Slapen zonder zorgen
Babyworld matrassen zijn vervaardigd door ABZ, dé Belgische specialist
op het vlak van matrassen. Voor Babyworld ontwikkelde ABZ speciaal de
hoes in bamboe. Elk van deze Babyworld-matrassen wordt met deze hoes
afgewerkt. Bamboe is van nature een ademende vezel die alle voordelen
voor een gezonde slaap biedt.

www.deltababy.eu
20 baby-world.be

Meer info op www.abz-sga.com
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katoenen deken
m e t TEN C E L ® E C O - V E Z E L
Tencel® is zo zacht als zijde, zo sterk als polyester, zo makkelijk
te verzorgen als acryl, zo koel en plezierig als linnen, zo warm als wol,
en veel beter vochtabsorberend dan katoen.
Optimale vochtdoorlaatbaarheid.
Natuurlijke anti-bacteriologische eigenschappen.
Optimaal warmteregulerend.
Geen schadelijke stoffen.
Anti-allergisch.
100% katoenen kern.

Mythos Wash Cotton
Wasbaar deken in behandeld Ottycokatoen. Optimaal luchtdoorlatend
zodat warmtestuwing wordt voorkomen, ook bij koorts of te hoge
omgevingstemperatuur.

Mythos Wash Cotton BAMBOO
Wasbaar luxe-deken in bamboekatoen én behandeld met AEGIS.
Biedt bescherming tegen allergiën, astma en eczeem.

Mythos Tamaris
Zacht en soepel dekbedje behandeld met Aegis en fijne tijk in katoen. Zeer
licht, goed isolerend, wasbaar, ademend, anti-allergisch en stof- en reukvrij.

Slaapt je baby goed?
Dan jij ook!

aby goed?
j ook!

Matrassen,
matrasbeschermers en hoeslakens
Coolmax

Veilig slapen op
een bedje van lucht.

1

Perfo Extral
Perfecte drukverdeling.
Ademend.
Stevig.
Duurzaam.

2

1 VEILIG
ss Elegance

Baby Mattress Elegance

open
3D-honingraatstructuur
roSleep De
Baby
concept
bestaat uit een matras met
3
vermindert
het risico
op verstikking,
op het
), een zachte
dersteuning
(koudschuim
30kg/m
herinademen
van CO2
enProtect.
op oververhitting.
een afneembare
AeroSleep
Baby

Dit complete AeroSleep Baby concept bestaat uit een matras met
optimale rugondersteuning (koudschuim 30kg/m3), een zachte
matrashoes en een afneembare AeroSleep Baby Protect.

2

hyGIënISch

AeroSleep beschermt uw baby tegen
t
bacteriën, allergieën en huidirritaties.
vochtdoorlatende matrasbeschermer vermindert
en wanneer
uw baby slaapt. Onderaan bevinden zich
3 PraktISch
agen dieDe
verhinderen
dat vocht
matras
dringt.
slaapproducten
wastinude
best
op 60°C.

Baby Protect
Deze lucht- en vochtdoorlatende matrasbeschermer vermindert
bepaalde gevaren wanneer uw baby slaapt. Onderaan bevinden zich
twee beschermlagen die verhinderen dat vocht in de matras dringt.

Ze zijn bovendien bruikbaar op elk matrasje
en gemakkelijk meeneembaar.

Sheet

Baby Fitted Sheet

n in ademende stof dat een maximale luchtdoorlaatdeert tussen de 3D-honingraatstructuur en de baby.

Zacht hoeslaken in ademende stof dat een maximale luchtdoorlaatbaarheid garandeert tussen de 3D-honingraatstructuur en de baby.

mper

Dekens

wash cotton

Slaapcomfort

Volg ons op Facebook
www.aerosleep.com
AeroSleep hecht veel belang aan onderzoek

haar technologie
en producten.
Onze
ander dieomtrent
je baby
beschermt
wanneer
hij met zijn hoofd
preventiemaatregelen tegen bepaalde gevaren
slapen
nd stoot.tijdens
Het het
laat
de werden
luchtwetenschappelijk
ook optimaal circuleren zodat
getest bij onafhankelijke onderzoekscentra.
blijven ademen.
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NIEUW

Baby Bed Bumper
Zachte bedomrander die je baby beschermt wanneer hij met zijn hoofd
tegen de bedrand stoot. Het laat de lucht ook optimaal circuleren zodat
je kindje vrij kan blijven ademen.

Mythos matrassen
met open of vaste kern

Soft Air Flow
Sleeping System

Alle matrassen zijn ademend en
vochtregulerend, zorgen voor
perfecte drukverlening, ondersteuning
en veilig slaapcomfort. Alle gebruikte
materialen voldoen aan de hoogste
veiligheidsnormen. De afritsbare en
wasbare dubbeldoektijk is met Tencel®
of Sanitized behandeld en biedt
volgende eigenschappen:
• anti-allergisch • anti-huisstofmijt
• anti-schimmel • anti-bacterieel
• snelle afvoer van vocht
• zacht slaapcomfort

Kwaliteitsmatras met
waterdichte matrasbeschermer
en hoeslaken.
• optimale luchtcirculatie door
3 dimensionele toplaag
• ademende pu-onderlaag
• badstof tussenlaag voor
hoge vochtopname
• 100% waterdicht
• wasbaar op 60°C
• made in EU

Veilig slapen
met Mythos
Meer info op www.unicell.be
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Interview

Textiel

Interview met

Dauwke Van den Eynden
creatief brein achter mundo melocotón

mundo melocotón is een Belgisch familiebedrijf. Het ging van start als creatieve uitlaatklep,
maar groeide uit tot een uitgebreide collectie van speelvriendelijke en kleurrijke kledij
en een frisse kinderkamerlijn. Dauwke Van den Eynden (31), mama van Otto (6 jaar) en
Nino (4 jaar), is het gezicht achter het vrolijk merk. Wij stelden haar enkele vragen.
Dauwke, hoe ben je gestart?
Ik ben altijd al een creatieveling geweest:
van tekenen, theater en dans tot meubels
restaureren, decors en servies ontwerpen.
Op een dag ontdekte ik een oud winkeltje
met de allerleukste stofjes, verstopt in
verre hoekjes. Daar ontstonden mijn eerste
ideetjes. Het persoonlijk cadeautje dat
ik voor mijn beste vriendin maakte bij de
geboorte van haar kindje, gaf me zoveel
inspiratie dat ik meer begon te ontwerpen.
Vier jaar geleden heb ik dan beslist om er
volledig voor te gaan en met mijn man erbij is
mundo melocotón nu een echt familiebedrijf.

Mundo melocotón, hoe kom je
bij die vreemde naam?
Als Belgische geboren in Spanje heb ik
een speciale band met dat land en de taal.
Melocotón heeft als woord veel betekenissen
voor me: het doet me denken aan vroeger,
aan speelsheid en aan zachtheid. Melocotón
is trouwens Spaans voor ‘perzik’. Elk kindje
in Spanje drinkt ‘zumo de melocotón’, het
perzikendrankje. Melocotón is ook een speels
woord met ritme en karakter. Net zoals ons
merk! Het toeval wil dat ‘piel de melocotón’
of ‘perzikenhuid’ de Spaanse naam is voor
het zachte velours waarvoor onze kledingen kinderkamercollectie zo bekend is. Met
ons label creëren we een zachte, speelse
wereld. En zo krijg je dus ‘mundo melocotón’!

Waarom zowel kinderkleding
als textiel voor de kinderkamer?
Dat is zo gegroeid. Toen ik mijn eerste winkel
binnenstapte met mijn koffertje vol spulletjes
zat daar ook één broekje bij, dat enorm
populair werd. Van dat broekje kwam een
shortje en stap voor stap groeide de collectie
uit tot een volwaardige kledinglijn. De andere
praktische spulletjes in dat koffertje zijn
ook hun eigen richting gegaan. Gestart met
een lappendeken en een boxkleed groeide
mundo melocotón verder uit tot een heuse
beddengoedcollectie. Elke lijn heeft zijn weg
gevonden en vormt op zich een geheel, maar
toch horen de twee bij elkaar. Ik zou er niet
meer tussen kunnen kiezen.
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Wat zijn de troeven
van mundo melocotón?
Kleur, eenvoud en comfort. Ik hou van
eenvoud, maar kleur mag! We horen vaak
dat onze kleuren knallen. Ze springen eruit en
zijn net iets anders. Ik probeer combinaties
te maken die opvallen, maar toch ook samen
horen. Als je daar een grafisch motief aan
toevoegt, krijg je soms wel een gedurfd
geheel, maar toch niet té. Er ontstaat eerder
iets tijdloos en dat past evengoed in een
baby-, tiener- of volwassenenkamer. Het zijn
tenslotte de ouders die er de eerste periode
naar kijken, dus dan hoeft het echt niet altijd
een beertje of girafje te zijn. Overdaad is niet
aan mij besteed. In onze kledingcollectie is het
de eenvoudige, maar juiste pasvorm die telt.
Drukke opschriften komen er niet aan te pas.
Je kan onze kledij combineren met een T-shirt
met leuke prints, maar het kan ook sober.

Van dat eerste broekje kwam
een shortje en stap voor stap
groeide de collectie uit tot
een volwaardige kledinglijn.
Hebben je kinderen invloed
op je ontwerpen?
Onze jongens zijn de liefste kwajongens en ik
kan me geen betere testpiloten voorstellen.
Tekenen vinden ze geweldig en ik hoop ooit
hun talent te kunnen tonen, bijvoorbeeld
als motief. Als mama besef ik maar al te
goed dat kleding niet alleen comfortabel
en speelvriendelijk moet zijn, maar dat een
broek of short ook perfect moet passen.
Die pasvorm is voor ons net zo belangrijk
als de kwaliteit van het velours of de vrolijke
kleuren die zo kenmerkend zijn voor mundo
melocotón. Mijn jongens willen niet altijd
meewerken als er gepast moet worden, maar
als ze na het passen de kleding niet meer
willen uittrekken, weet ik dat het goed zit!

Heb je je creativiteit van je ouders?
Mijn moeder was vroeger een heldin als het
op zelfgemaakte cadeautjes aankwam.
Ik herinner me hoe ze een oude bolletjesjurk
en wat pomponnetjes omtoverde in een

clownspak. Een hemdje, kraaltjes en wat
restjes stof werden een indrukwekkend
ballerinakostuum. Ik denk er vaak aan terug
als ik de nacht voor carnaval nog snel een
piratenkostuum in elkaar flans, een grote
groene rups maak of mijn jongens omtover
in een stel superhelden.

We horen het vaak: onze kleuren
knallen, ze springen eruit en zijn
net iets anders.
Wil je ooit ook nog
andere dingen ontwerpen?
Zeker weten! Er zijn nog zoveel dingen die
in ons kraam kunnen passen. Op zaterdag
trekken we vaak naar de kringloopwinkel
of een rommelmarkt. Daar hebben we
al erg leuke objecten en meubeltjes
gevonden die als decor dienden voor onze
catalogus of voor stands op internationale
beurzen. Een beetje verf kan wonderen
doen. En het inspireert! Bij het zien van
een tof kopje of een mooie stoel kriebelt
het vaak om een eigen kinderservies
of kinderkamermeubeltjes te lanceren.
Ook de grafische vormgeving van oude
verpakkingen kan erg boeiend zijn. Dan
koester ik weer plannen om aan een
papieren mundo melocotónreeks te
beginnen, met notaboekjes, agenda’s,
enzovoort. Ach, er is nog zo veel mogelijk.
De inspiratie komt soms ook vanuit een
andere hoek: dit jaar zijn we gestart met
beddengoed voor eenpersoonsbedden,
gewoon omdat er veel vraag naar was.
Ik ben dus nu al benieuwd wat onze fans
dit jaar nog voor ons verzinnen.

Vinden we je op sociale media?
Je kan ons overal vinden! Surf maar eens
naar www.mundo-melocoton.com,
www.facebook.com/mundomelocoton,
pinterest.com/mundomelocoton of
twitter.com/mundomelocoton!
Lees de 5 inrichttips van Dauwke >>
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comfort in colors
mundo melocotón is het Belgische lifestylelabel voor kinderen
van 0 tot 6 dat niet mag ontbreken op je geboortelijstje.
mundo melocotón staat voor knuffelzacht velours, levendige kleuren
en speelvriendelijke outfits. Ideaal voor je pasgeboren baby, maar ook
erg populair in de kleuterklas. Bovendien is deze collectie heel het jaar
door verkrijgbaar. Daarnaast brengt mundo melocotón deze zachte
stoffen en sprankelende kleuren ook naar de kinderkamer: lakentjes,
dekbedovertrekken, parkleggers, tetradoeken, zachte dekentjes, ...
Kortom, alles wat op je geboortelijst hoort te staan.
Volg ons op www.facebook.com/mundomelocoton

2

wit
Gebruik wit als basis en kleed de babykamer
aan met vrolijke accessoires. Laat het
beddengoed, de kussentjes, de schilderijtjes
en de decoratie kleur in de kamer brengen.
Zo kan je regelmatig en goedkoop de sfeer
in de kamer volledig veranderen.

3

tijdloos
Je babykamer zal snel volgestouwd worden met
geschenken: speelgoed en accessoires die niet steeds
zo goed passen bij wat je zelf uitzocht. Kies voor sobere
grafische motieven op het beddengoed in plaats van
drukke prints. Hierdoor krijg je een tijdloze sfeer waarin
je eindeloos kan combineren.

Babyworld vroeg
mundo melocotón hoe je
de mooiste babykamer inricht:

5

tips van de
babykamerspecialist!

1
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één kleur saai?
Nee, hoor! Kies één kleur, maar ga voor
verschillende materialen en texturen:
katoen, velours, tetra, wol, ...
Je zal versteld staan.

4

combineren
Waarom start je het interieur niet vanuit die
leuke poster die je wil ophangen? Kijk naar
de kleurcombinaties in de poster en
gebruik enkel die tinten in de kamer.

5

een nieuwe kijk
Leg het speelgoed en de boeken die zichtbaar zijn de
ene keer per thema, de andere keer per kleur. Je zal
verwonderd zijn hoe je kamertje telkens weer nieuw
leven ingeblazen wordt door deze kleine veranderingen.
27
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Welkom

in de wereld van opgewekte
baby’s en kleurrijke stoffen!
Ben je op zoek naar modern beddengoed en een sfeervol
design, laat je dan inspireren door het uitgebreid gamma
van Trixie Baby, beschikbaar in 9 frisse collecties.

Bekijk ze in detail op www.trixie-baby.com
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Een start in stijl
DwellStudio, het Amerikaans lifestylemerk, functioneel en origineel
voor baby’s en ouders. Donsovertrekjes, slaapzakjes, badcapes, slabben,
parkliggers, inbakerdoeken en multifunctionele dekentjes, dat is een greep uit
de DwellStudio collectie. Nieuw voor 2013 zijn de thema’s Galaxy en Meadow.
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De volledige collecties op www.kukcompany.com

De gehele Little Dutch collectie en onze verkoopadressen kunt u vinden op onze website.
De
gehele
Little
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onze
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Jungle
De knuffels van Nattou vergezellen je baby tijdens zijn
ontdekkingstocht, bij het slapengaan en bij groot en klein
verdriet in die eerste levensmaanden. Ze geven je kleintje
het nodige vertrouwen, tedere geborgenheid en zachte
troost op de sleutelmomenten in zijn pril groeiproces.

Meer beestjes op www.nattou.be
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Pooh Bear grijs

Stuiter mee
met Tigger!

Winnie the Pooh zet zijn avonturen voort! In deze
collectie wordt de speelse tekening van Pooh Bear
gecombineerd met een luxueuze grijze stof. Je kan
het bedtextiel combineren met de bijpassende
voedings- en verzorgingsartikelen van bébé-jou.

Meer collecties op www.plumplum.be

Crazy Tigger
Dromen met
Pooh Bear
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Pooh’s vriendje Tigger zorgt voor een vrolijke noot
in je baby’s slaapkamer. Een combinatie van een
hippe print, een innemende broderie en een stijlvol
zwart/wit dessin. Het Tigger bedtextiel kan eveneens
gecombineerd worden met de bijpassende Tigger
voedings- en verzorgingsartikelen van bébé-jou.

Meer collecties op www.plumplum.be
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Beep, Bob & Lula
Beep, het muisje, Bob, het uiltje en het olifantje
Lula zijn drie dikke hartsvrienden. Een sterk allover
dessin, leuke retro figuurtjes, drie hedendaagse
kleurstellingen, kortom een zeer uitgebreide
collectie. Voor elke baby wat wils! Plum Plum
biedt een compleet aanbod: je kan het bedtextiel
combineren met de bijpassende voedings- en
verzorgingsartikelen Bibi & Bobo van bébé-jou.

Meer collecties op www.plumplum.be

Hi, we are
Beep, Bob
& Lula.
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Vrolijke kinderkledij
tot en met 4 jaar,
pyjama’s en ondergoed
tot en met 8 jaar.
Eerste schoentjes,
kleurrijke knuffels
en fleurige tassen.
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Textiel wordt fun!

Koeka staat voor slapen, baden en verzorgen van baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 10 jaar.
De producten van Koeka zijn praktisch en functioneel voor moeder en kind en passen in een trendy
en eigentijds interieur. Bekijk de hele collectie op de website van Babylonia, www.babylonia.be.

Leuke bewaarboxen
In deze leuke boxen bewaar je al je
favoriete spullen. Je vriendjes uit
het bos bewaken ze dag en nacht.
Op de meetboom mag je bij elke
verjaardag je lengte markeren.
Zo groei je mee met je vriendjes!

Klaar om te knuffelen?
Je kinderkamer als een vrolijk
bos vol nieuwe vriendjes, klaar
om geknuffeld te worden. Ook
tussen je lakens vind je deze leuke
figuurtjes. Met dit hip textiel vol
kleur, grappige figuurtjes en coole
patronen schep je een kinderkamer
waarin de glimlach van je oogappel
nooit meer verdwijnt!

Bekijk de collectie op www.sillyu.dk
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Collectie Stary

Collectie Akimi
Deken met
opening voor riemen

Meer leuke artikelen op www.babyboum.be
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Slaapzak 0>3 m
Softy

Slaapzak 0>9 m
Paddy Velvet

Slaapzak 6>24 m
Polar fleece

Slaapzak 12>36 m
Badstof

Meer leuke artikelen op www.babyboum.be
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Welkom in de vrolijke wereld van Roommate!
Een innovatieve Deense collectie die de levendige fantasie van kinderen
helpt stimuleren! Veelzijdige en aantrekkelijke designs ontworpen voor
kinderen, maar even goed passend in de dagelijkse volwassen omgeving.
Een collectie met een uitgebreide productlijn zoals bedtextiel, popjes,
rugzakjes of wandversiering...
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Doe
de
Mambotango!

www.blablabla.be
HIPPE HEERLIJK-IN-JE-VEL KLEERTJES
Dit Belgisch merk weet precies wat hippe baby’s
van 0 tot 3 jaar willen dragen en waar ouders stapelgek
op zijn! Fashionable prints, trendy kleuren en aangename
stoffen.

Mambotango staat voor hippe,
comfortabele, kwalitatieve en
betaalbare basicwear en ondergoed.
Stijlvol, maar niet exclusief. Betaalbaar,
maar zonder in te boeten op kwaliteit.
En vooral: hip en anders. Mambotango
wil weg van de clichés en streeft naar
unisekskleding. De collectie bevat
eigentijdse babybody’s, kruippakjes,
T-shirts met korte en lange mouwen,
boxers en hipsters en mambo- en
combopants. Elk kledingstuk is
verkrijgbaar in zeven kleuren die je
eindeloos met elkaar kunt combineren.
Alle mambotango’s bestaan uit 95%
kwaliteitskatoen en 5% elastane,
een must voor het behouden van
de uitstekende pasvorm.

ad babyworld NL.pdf

Ontdek meer
op www.blablabla.be
www.blablabla.be

1

16/01/13

10:48

www.mambotango.be
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voor binnenshuis

voor de eerste stapjes

voor vlotte stappers

The shoes that stay on!
Bobux slofjes zijn makkelijk aan te doen, maar kunnen door de baby niet uitgetrokken of uitgetrappeld worden. Ze zijn gemaakt van
zeer zacht en soepel leer, gegarandeerd vrij van schadelijke verfstoffen en op een ecologisch verantwoorde manier gelooid. De
zool is opgeruwd waardoor hij slijtvast is en ervoor zorgt dat kindjes niet wegglijden als ze gaan kruipen of op eigen voetjes willen gaan
staan. Kies je favoriete Bobuxje op de Babylonia website www.babylonia.be.

KWALITATIEVE T-SHIRTS, BABYPAKJES,
SLAAPZAKJES, PYJAMA'S, BADJASJES,
BROEKJES EN ONDERGOED
HANDBEDRUKT MET ORIGINELE TEKSTJES.

BE THE CENTRE OF THE

YOU-NIVERSE

WWW.EGOMANIAC.BE

3x deco

Klaterende kleuren
De ‘Peep’, dat zijn moderne
vogels in strakke vormen
die een waterval aan
kleuren doen klateren
in je kinderkamer. Een
prachtig alternatief voor het
traditionele wiegmobieltje.
www.booninc.eu

Vrolijk vintage
De ‘Flaunt’ is een vrolijk vintage wandrekje voor
de babykamer, met 3 of 6 steuntjes. Inclusief
montagemateriaal. www.booninc.eu

1. De design look

Zoek je design?
Niks leuker dan shoppen voor
decoratie! Babyworld stelt je
graag enkele leuke spullen voor.

Zot van kleurtjes
De Pantone vouwstoeltjes voor kleurliefhebbers tot 10 jaar zijn
comfortabel en makkelijk op te bergen. In 11 Pantone kleuren.
Een origineel design cadeau! www.seletti.it

h the
watncimals!
a

Allemaal samen
De Family Tree brengt de hele famile samen in een stijlvol
collageframe met 7 mini-kadertjes. Say cheese!
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Pluchen dierenvriendjes
De ‘Trofees’ zijn niet minder dan 21 verschillende pluchen dierenhoofden
van BiBiB & Co. Tover je kinderkamer om in een karaktervolle kinderzoo!
Meer pluche op www.bibib.nl
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3x deco

Stoer of
romantisch?
Kleurrijke prints, zilver- en
poedertinten, schattige
stippen en stoere sterren,
ze komen allemaal terug in
de deco collectie van Moepa.
Het assortiment bevat
lampenkappen, beddengoed,
schilderijen, vogelhuisjes,
memoborden, kasthangers
en nog veel meer!

Lekker kitsch
‘Gypsy’ is een kleurrijke kinderluster met 5 armen
en veel extra franjes en kleurtjes. www.d-2.be

www.moepa.nl

Lichtende sfeerschepper
De lampenkappen van Juul scheppen sfeer in elke
kinderkamer. Ze zien er niet alleen in het daglicht mooi uit,
maar ook als het lichtje brandt. Elk exemplaar wordt met veel
zorg handgemaakt in Nederland. www.juul-design.com

k

2. De romantische loo

Veel franjes!
Hou je van romantiek
met veel franjes en kleur?
Laat je voluit inspireren!

Rara,
wat zit er
in de box?
Met deze leuke kartonnen
opbergkoffers en -dozen
van Toys & Company krijgt
elke kamer een typische sfeer.
Elke print is verkrijgbaar in
3 maten. Leuk is ook om de
verschillende prints te combineren
tot een kleurrijk geheel!

www.toysandco.com
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Magische muurstickers

Baby iets laten weten?
Op het ‘Message Print Frame’ hang je foto’s
en boodschapjes op, van familie en vrienden
voor je baby. www.babyart.eu

Het leven gemeten
Het ‘High Print Chart’ is een originele meetlat
waar je zelf de belangrijkste stappen uit het
prille leventje van je baby kan aanduiden.
www.babyart.eu

Met deze ‘Homestickers’ van
Nouvelles Images schep je in
een handomdraai een magisch
decor voor elke kinderkamer.
De stickers zijn zeer eenvoudig
aan te brengen op elke muur
of glad oppervlak. Ze laten
zich bovendien ook zeer
gemakkelijk weer verwijderen.

Hangkonijntje
Een tof kapstokje voor op je
kinderkamer. Meer handige
kapstokjes en magneetborden
met schattige figuren vind je op
www.mercatortrading.be
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Zeevriendjes
Mobiel 2 in 1
Deze zwevende zeevriendjes
wiegen je baby zalig in slaap.
Dankzij rustgevend geluiden en
een zacht lichtje is het heerlijk
toeven in dromenland!
www.vtechnl.com

Klap eens in je handen
krijgbaar:
k als ‘ZzzooLight mini’ ver
De ‘ZzzooLight’ is nu oo
kleur verandert als je

-verlichting dat van
een waaklampje met LED
s zijn verkrijgbaar
pt. Deze schattige lampje
twee keer in je handen kla
guin. www.jamak.nl
als olifant, vis, kat en pin
3. De light look

Allemaal lichtjes
Geen kamer zonder nachtlampje... Van design
tot romantisch, maar vooral speels!

Knuffel Winnie
Deze Winnie the Pooh is een knuffel én een
nachtlampje. Hij speelt een slaapliedje en geeft
licht met 10 min. timer. www.tomy.com

Altijd het passende licht...

Pabobo ontwikkelt lichtgevende vriendjes voor het welzijn van kinderen
en ouders. Alle creaties zijn ontworpen om door kinderen behandeld te
worden. Innovatie en slim design, in strikte overeenstemming met alle
CE-normen. Bij Pabobo delen we dezelfde droom: kinderen helpen om
zelfstandig met licht om te gaan in alle veiligheid.

Mobiel Winnie
Winnie de Poeh en zijn vriendjes
draaien vrolijk rond boven je baby’s
bedje met 6 leuke melodietjes en
een tijdschakelaar. www.tomy.com

Altijd het passende licht...

htjes met de
Alle Pabobo lic
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n
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m
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n
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Pabobo ontwikkelt lichtgevende vriendjes voor het welzijn
van kinderen en ouders. Alle creaties zijn ontworpen om
door kinderen behandeld te worden. Innovatie en slim
design, in strikte overeenstemming met alle CE-normen.
Bij Pabobo delen we dezelfde droom: kinderen helpen
om zelfstandig met licht om te gaan in alle veiligheid.

Sterrendroom Winnie
Projecteert schitterende beelden
op je baby’s plafond met 3
verschillende melodieën en een
tijdschakelaar van 5 tot 10 min.
www.tomy.com

Kleurenfeest

Droomshow Winnie

projector en als
Dit toverachtig speelgoed dient als
Het toont Winnie
droomshow voor in je baby’s bedje.
y.com
the Pooh en zijn vriendjes. www.tom

Deze leuke ledlampen kleuren
je kinderkamer met maar
liefst 16 verschillende tinten
en kan ingesteld worden
op vast, zachte of flitsende
kleurovergang tot zelfs
een stroboscopisch effect.
www.belkur.com
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In bad

Waterpret

dot.pot

Plooibadje

De dot.pot is een potje, een
toilettrainer en een opstapje:
een trouwe bondgenoot voor
je oogappel tijdens alle stappen
van de zindelijkheidstraining.
www.oogappel.be

Uniek concept! Na een ontspannen
badje van je baby, vouw je het bad
toe om het op te bergen.

Mooi verzorgd en lekker verwend.
Van dagelijkse verzorging tot een babymassage.
Tover je badkamer om tot een kleine spa
en laat iedereen genieten.

10-delig toiletetui
Volledige set, alles bij de
hand voor de verzorging
van je baby.

Badjasje
Swoop
Geen drukke prints
of opvallende teksten,
geen toeters of bellen …
Swoop staat voor eenvoud
met pit! Een textielgamma
in hippe uni-kleuren.
www.swoopbabycare.be

Digitale kamer- en
badthermometer
Altijd de juiste temperatuur!
Zodra het badwater de ideale
temperatuur heeft voor je baby,
gaat het lichtje vooraan branden.
www.mercatortrading.be

Vrolijk badspeelgoed
van Yookidoo, de sproeifontein op een drijvend
eilandje en de kraan met
schroef, leuke potjes
en grappige muziek.
Het baden wordt een feest
voor leergierige kindjes.
www.yookidoo.com

Wist je dat?
www.adenandanais.co.uk
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De ideale temperatuur voor het water van een babybadje 37°C bedraagt en van de badkamer 22 tot 24°C.
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In bad

Gemakkelijk!

Handig in bad!
Meer waterplezier op www.babimex.be

Badring Crab

Hip in bad!

Dit handige badzitje Crab opent en sluit zijn scharen
om je kindje gemakkelijk te laten zitten en opstaan.
Een veiligheidssysteem zorgt ervoor dat je kind zich
niet zelf kan losmaken.

Badzitje Buddy

Luma levert een hippe en comfortabele
babyuitzet in diverse trendy kleuren. Het
Luma assortiment bestaat uit: babybadje
met badstaander, badzitje, luieremmer,
verzorgingskussen, nagelschaartje, kam
en borstel, badthermometer, opstapje,
potje, wc-verkleiner en een zachte
badcape, gemaakt van 100% katoen.

Badzitje speciaal voor de eerste
levensmaanden (van 0 tot 8 maanden).
Voorzien van zuignappen, waardoor het
makkelijk in elk bad te bevestigen is.

Zo op je
groot bad
geplaatst!

Meer badplezier op www.lumababy.com

Welcome home
Bad op bad Onda
Dit babybadje kan je met behulp van regelbare
steunen op je groot bad zetten. Door het
ingebouwde babyzitje kan je baby niet wegglijden.

Douchezit Oplà
Dit douchezitje is ideaal om je kind vertrouwd te laten raken met water.
Kan gebruikt worden als zitje in de douche of als mini-zwembadje
buiten in de tuin. Voor kinderen tussen 15 en 36 maanden.

Van TummyTub tot TummyTub Stool
De originele TummyTub bademmer. Baby’s voelen
zich héérlijk, zittend in bad met een veilig gevoel
van begrenzing zoals in de baarmoeder. Echte
‘TummyTub-kindjes’ kunnen tot hun 3 jaar genieten
van badplezier in hun TummyTub.
TummyTub Stool is een opstapje, een bankje en
bewaarbox voor badspeeltjes. Verbinding tussen
TummyTub en het bankje bijgeleverd. Zo kan je
comfortabel zittend een badje geven.

WC-potje Relax
Een eenvoudig, functioneel wc-potje
mét ruggesteun waardoor je kind
stevig op het potje zit.

Badring Flipper Evolution
Meer info op www.tummytub.com
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Anti-slip en anatomisch badzitje, waardoor je kindje stevig blijft
zitten in het bad of onder de douche. Van 6 tot 15 maanden.
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In bad

Weg geurtjes!
Luieremmer Hygiene Plus+

In een handomdraai alle geurtjes en bacteriën insluiten. Altijd een
aangename geur in huis, want gebruikte luiers worden luchtdicht
verpakt in een folie. 1 maal draaien en de luier wordt automatisch in
een geurloze folie gewikkeld. De standaardemmer kan tot 28 luiers
bevatten. De cassette met folie is vervangbaar en kan tot 100 luiers
verpakken. De folie is versterkt en antibacterieel.

Concept Camele´O
Stabiele en compacte minibadkamer voor baby met diverse
aparte modules voor essentiële functies: baden, douchen,
verschonen, wassen… Camele´O verschoontafel, verstelbaar
volgens het bevestigingssysteem: op een gewoon bad, op
een bedje of op het onderstel. Camele´O badje in soepel
antislipmateriaal, met douchekophouder, afvoerdop en brede
boorden voor makkelijk transport. Camele´O onderstel, extra
stabiel, met 2 handdoekrekken en afvoerslang inclusief.
Alle artikels zijn verkrijgbaar in roze en in blauw.

Info op www.tommetippee.be

Béaba Verzorging

1

1. Tomydoo electrische neussnuiter
2. Lotus digitale bad- en kamerthermometer
3. Thermobip digitale koortsthermometer met groot scherm
4. Exacto voorhoofdthermometer
5. Toilettrainer voor elk toilet, met ophanghaak
6. Mandje voor toiletartikelen accessoires niet inbegrepen
7. Toiletmandje accessoires inbegrepen

Natuurlijke verzorging

Meer verzorging op www.beaba.com

Zoveel zachtheid komt alleen uit de natuur

Natuurlijke babyverzorging met Bio Calendula. De babyhuid is 4 tot 5 keer
dunner dan de huid van een volwassene en dus erg teer. Daarom gebruikt
Weleda voor Calendula Baby verzorgingsproducten uitsluitend voedende
plantaardige oliën, heilzame plantenextracten en pure etherische oliën
afkomstig uit gecertificeerde biologische landbouw. Gecertificeerde
natuurcosmetica zonder synthetische geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Geschikt voor de gevoelige tot zeer gevoelige huid.

7

6
2

3

4

5

Zoveel zachtheid
komt alleen
uit de natuur
Bekijk de hele collectie
van Weleda
op www.babylonia.be
Natuurlijke babyverzorging met Bio Calendula. De babyhuid is 4 tot 5 keer dunner dan de huid van een volwassene en dus erg teer. Daarom
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gebruikt Weleda voor Calendula Baby verzorgingsproducten uitsluitend voedende plantaardige oliën, heilzame plantenextracten en pure etherische
oliën afkomstig uit gecertificeerde biologische landbouw. Gecertificeerde natuurcosmetica. Zonder synthetische geur- en kleurstoffen en conserveringsmiddelen. Geschikt voor de gevoelige tot zeer gevoelige huid.
www.babylonia.be
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Verzorgingstafel Wanda
Gesloten is Wanda een schrijfbord,
klap je Wanda naar beneden,
dan opent zich een complete
verzorgingstafel met rekjes voor
alle benodigdheden. De romp is
gemaakt van massief hout, dus
100% te vertrouwen.
www.geuther.de

Wascommode Aqualight
Plaatsbesparende bad- en verzorgingsopzet. Eén enkele
handeling om het verzorgingsblad goed vast te klikken.
Comfort dankzij licht en stevig materiaal. Past op elk bad.
www.geuther.de

1, 2, 3… start!

Leander commode

Een felblauw autootje racet door de badkamer.
Gezichtje wassen, haar kammen, het potje op,… klaar!
Deze uitgebreide collectie verzorgingsartikelen kan je combineren
met het bijpassende bedtextiel 123 van Plum Plum.

Comfort alom: het werkblad is in
de hoogte verstelbaar, veel ruimte
en opbergvakken. Je kan van deze
commode ook nog een mooi
bureautje maken door de onderste
legplank te verwijderen. Ook
verkrijgbaar in gelakt wit en walnoot.
www.jamak.nl

de

Commode

Lies: ”De plek waar ik mijn baby verzorg
is goed georganiseerd. Een commode en
een badje moeten voor mij in de eerste
plaats handig zijn. Bij ons kunnen de
verzorgingsproducten niet teveel ruimte in
beslag nemen, maar toch wil ik alles binnen
handbereik. Op die momenten kan ik mijn
kleine spruit geen seconde uit het oog
verliezen. Het zijn zalige momenten voor
mij zowel als voor Lukasje. Van zijn massage
met heerlijke geurtjes na zijn badje maken
we een ritueel en dan kraait hij van plezier.
Hoe heerlijk eenvoudig kan
het leven toch zijn!”

Pooh’s vriendje Tigger stuitert mee je badkamer in! Een vrolijke
collectie verzorgingsartikelen, die je kan combineren met het
bijpassende bedtextiel Tigger van Plum Plum.

Verzorgingstafel Loft

Wascommode Prestige

Mobiele verzorgingstafel met veel ruimte
voor allerlei spulletjes en niet te breed; in wit
of antraciet gelakt. www.mikaelfalk.be

Superhandige commode want het pivoterend verzorgingskussen zorgt
ervoor dat je steeds tegenover je baby staat. Plaatsbesparend en
omvormbaar tot volwaardige aparte commode. www.babimex.be

Meer collecties van bébé-jou op www.bebe-jou.be
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Badspeeltjes

Spetter, spat
alles nat...

Niks leuker dan spelen in bad!

Odd Ducks zijn niet zomaar gewone
badeendjes, ze vallen op door hun frisse,
funky kleuren en vormen.

Steeds meer merken hebben leuk badspeelgoed.
Toffe figuren, gemakkelijke badstoeltjes, ...
en natuurlijk de bekende badeend!

Bug Pod + Frog Pod
stellen je graag hun
nieuwe vriend voor,
de Whale Pod!

e
Deze grappiggt,
schildpad zin t!
zwemt en drijf

Bubbles is stapelen en bouwen met leuke
vormen en structuren. Vanaf 12 maanden.
Set van 10 badbubbels met zuignap.

Gloup Gloup de schildpad,
echt grappig dier: hij zingt, zwemt
en drijft! Als je op zijn kopje drukt,
speelt het melodietje de Blauwe
Donau af. www.tomy.com

Ontdek & Leer Badstoel, vanaf 6 maanden
kan je baby rechtop in bad met hulp van mama
of papa én met een steuntje in de rug. Badplezier
met tal van leeractiviteiten en met los te koppelen
activiteitenpaneel. www.vtechnl.com

Hector de surfer, vrolijk
badspeelgoed met muziek!
Hector peddelt en zingt op zijn
surfboard. www.tomy.com

Spetter & Leer Kikker, deze kikker is dol
op drijven en spetteren in het water. Met leuke
deuntjes en grappige verrassingen om te leren
tellen. www.vtechnl.com

Naked, inklapbaar babybadje, bruikbaar voor baby’s
van 0 tot 18 maanden. Twee mogelijke standen.
Makkelijk op te bergen door inklapbaar design.
Whale Pod, vrolijke opbergkit voor
het opruimen van badspeeltjes.
Aan de muur te bevestigen. Houdt
verzorgingsproducten veilig buiten
het bereik van je kinderen.

eltjes
Schep de speng ze op!
uit bad en ha
Inklapbaar

Leuk design van

Octopus, moeder en 8 baby
octopussen op een drijfeiland. De
moeder heeft een gieterfunctie en de
babies kunnen als een zuignap aan bad
of tegels gekleefd worden. Spuit met
water! Plaats de babies op de plaats
waar het cijfer hoort. www.tomy.com

Meer design op www.booninc.eu
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Potjestraining

Maamaaa,
ik heb gedaan

Voor kleine en grote boodschappen.
Bij de één gaat het gemakkelijker dan bij de ander,
maar we moeten het allemaal leren. Deze leuke
potjes kunnen je peuter en jou helpen.

Sneller
zindelijk
Prijs
:
49,9
5

€

www.intelligentpotty.com

Dark grey

Red

Stone

Milk

Menthol

Rubine

Lila

Pastel Blue

Pastel Aqua

De Intelligent Potty® is een potje met geluidsmodule.
Een persoonlijke boodschap kan hierop ingesproken worden door mama of papa (max. 6 sec.).
Je peuter krijgt deze persoonlijke boodschap enkel te horen na het plassen als beloning.
Deze boodschap is oneindig heropneembaar.
Stimuleer je peuter om sneller zindelijk te worden door zijn interesse en nieuwsgierigheid te wekken.
Zindelijkheidstraining wordt een leuke interactie tussen ouder en kind.

Pastel Pink
Febab Award
België

Sneller zindelijk

Zindelijkheidstraining wordt een leuke interactie tussen ouder en
kind. De Intelligent Potty® is een potje met geluidsmodule: een
Geluidsmodule om je persoonlijke boodschap in te spreken.
Award
persoonlijke boodschap kan hierop ingesproken worden (max. GIO
Nederland
Betere zithouding voor bevordering van plastechniek door ergonomische vormgeving.
Concept stimuleert kind tot versnelde zindelijkheid.
6 sec.), enkel te horen na het plassen, als beloning! Dit stimuleert
Door snellere zindelijkheid verminder je het gebruik aan luiers (=kostenbesparend) en wordt je ecologische voetafdruk
opmerkelijk kleiner (=je
milieubesparend).
peuter om sneller zindelijk te worden door zijn interesse en
2012:
Getest en goedgekeurd volgens de strengste veiligheidsnormen.
nieuwsgierigheid te wekken. De ergonomische vormgeving
bevordert bovendien een goeie zithouding en plastechniek.
www.intelligentpotty.com

Waarom kiezen voor Intelligent Potty®?

TIP
Gebruik het
zitje van het
potje gerust op
het toilet.

good industrial
design

Weg met die natte broek!
Vanaf ongeveer 2 jaar voelt je kindje aan dat een natte broek niet
fijn is. Zoon of dochter kan ook stilaan zijn of haar pipi ophouden.
Tijd dus om op het potje te gaan: enkele tips!

Leuke oefenpotje
Bumbo Toilettrainer
Zacht, waterafstotend en ergonomisch gevormd
voor maximale ondersteuning op het toilet. Ideaal
in combinatie met het opstapje Bumbo StepStool.
www.jamak.nl
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In de vorm van een troon, dat ook als opstapkrukje
gebruikt kan worden. Beloont de peuters voor hun
bijdrage met drie deuntjes. Excl. 3 AA batterijen.
www.fisher-price.be - www.hebeco.be

• Start met de potjestraining in een rustige periode. Is je kind nog
niet geïnteresseerd of lukt het nog niet, stel alles dan gerust
een maandje uit!
• Zet je kindje pas op het potje als het een volle blaas heeft.
Herhaal dit op vaste momenten, zoals na de maaltijden en voor
het slapengaan. Neem je kindje mee naar het toilet en zet het
naast jou op het potje. Mama of papa nadoen: je spruit geniet!
• Een degelijk potje biedt voldoende steun aan rug en voetjes.
Je kan ook een kinderbril op je toilet plaatsen met een opstapje.
Meisjes én jongens leren best zittend plassen.
• Geef je kindje alle tijd om te plassen. Haast en spoed zijn slechte
leermeesters! Anderzijds heeft het geen zin om je kind langer dan
5 minuten op het potje te laten zitten.
• Supporter voluit als het lukt! Zo zal zoon of dochter nog meer zijn
of haar best doen om opnieuw te ‘scoren’. Een applausje, ‘hoera’
of een knuffel: het doet wonderen!
• Ongelukjes kunnen gebeuren, zelfs als je kind al flink op
het potje gaat. Word dus niet boos. Straffen heeft geen zin
bij zindelijkheidstraining!

Muzikale potjes
3 in 1 muzikale potjes van Princess
en Cars. Te gebruiken als potje,
wc-trainer en opstapje.

Meeneem potje
Potjes voor onderweg, ideaal
voor ouders met baby’s op
reis. De hoogte is verstelbaar.
Geleverd met wegwerpzakjes.
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Eetgerei
Flessenborstel, uit 2 delen,
één voor de flessen en één borstel
in kunststof, speciaal voor spenen.

ZOO-eetsets in felle kleurtjes en
met toffe gezichtjes, dat maakt elke
maaltijd leuk! De Zoo tafeldecoratie
mag in de vaatwasser.
www.hebeco.be

Bumbo Floorseat geeft mama
die paar extra handen. Het is zacht,
flexibel en licht. Overal kan de
Bumbo Floorseat mee, buiten
en binnen. www.jamak.nl

Avent grow up cup,
het unieke lekvrije
ventiel laat vloeistof
door bij eenvoudige
druk van de bovenlip,
waardoor je kind
kan drinken zonder
morsen.

Bandana, we blijven de knoeiboel de
baas! Vlekwerend, waterdicht en snel
droog, optimale bescherming van
baby’s kleding. www.babimex.be

Kaboost, een draagbare
stoelverhoger, waarmee je kindje
‘zoals de groten’ op een gewone
stoel bij aan tafel kan zitten. Handig
bij bezoek aan familie of vrienden!
www.kaboost.be

Tafeltje dek je
En wat eten we vandaag?

We starten met borstvoeding of kleine flesjes,
maar we groeien en we willen steeds meer.
Vooral veel knoeien...

Leuke drinkflessen van Sigg
in 0,3 l en 0,4 l. Absoluut lekvrij
af te sluiten. www.sigg.com

Avent Oefenlepel
met plooibare steel om
zelfstandig te leren eten.
Ideaal voor kleine handjes
en zacht voor het tandvlees.

Wist je dat?
Je baby na 6 maanden zijn ijzervoorraad opgebruikt heeft. Start dus zeker op tijd met fruit- en/of groentenpapjes.
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Eetgerei

De natuurlijke
manier van
flesvoeding
geven
De natuurlijke voedingsfles maakt
het gemakkelijker om borst- en
flesvoeding te combineren. De op
een borst lijkende speen zorgt voor
een natuurlijke aanleg zoals bij de
borstvoeding. Daarnaast zorgt het
innovatieve ontwerp ervoor dat je
baby minder last heeft van krampjes.
Het unieke reliëf van de speen zorgt
voor zachtheid en flexibiliteit zonder
inklappen. Dit is onze natuurlijkste
fles ooit.

Unieke en comfortabele
kolfhouding zonder
voorover leunen.

Natuurlijk aanleggen.
Vergemakkelijkt het combineren
van borst-en flesvoeding.
Gemakkelijk
combineren van
borst- en flesvoeding.

Meer comfort,
meer melk
Als je je goed en ontspannen voelt,
maak je meer melk aan. Daarom heeft
Philips Avent de meest comfortabele
borstkolf ooit ontwikkeld. Je kan tijdens
het afkolven gewoon rustig blijven
zitten zonder voorover te leunen,
terwijl het zachte massagekussen
de toeschietreflex stimuleert.

Zacht en warm aanvoelend
massagekussen stimuleert de
toeschietreflex. Ook beschikbaar
in een groter formaat.

Extra soepel.

Bewaarbekersset
VIA

Minder darmkrampjes
door het verhinderen van
overtollige lucht.
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Set van 10 herbruikbare potjes en dekseltjes
om melk in af te kolven en te bewaren. Je kan
er een datum op noteren voor het invriezen
en nadien kunnen ze worden omgevormd tot
gebruiksklare flesjes met een Avent-speen.
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1

Om+

2m+

6m+

2

Tijdens het borstvoeden
trekken de melkklieren
samen ...

3

Voor een
goede start

... zo ook onze nieuwe anti-koliekenfles
met steriele melkzakjes.

Nog Nooit was flesvoediNg zo

4

Starter Set
Bevat: 2 zuigflessen Step Up 1,
2 zuigflessen Step Up 2,
2 siliconen spenen Step Up 2,
1 fopspeen Physio Soft 0m+.

Natuurgetrouw
Borstvoeding is de beste en meest natuurlijke manier om uw kind
te voeden, maar het is niet altijd mogelijk.

Step Up
Deze serie zuigflessen, spenen en accessoires is ontworpen om
je baby in zijn groei te volgen en mee te evolueren. De siliconen
spenen benaderen de vorm en het gevoel van de moederborst en
zijn afgestemd op de eerste levensmaanden. De grootte van de fles
is navenant. De accessoires zijn comfortabel en efficiënt.
De verwarmer kan overal mee, de sterilisator herhaalt zijn cyclus
regelmatig opnieuw.

1. Step Up zuigflessen (0, 2 en 6 maand)
Om+: De enige gebogen speen die altijd vol melk blijft en het risico
op kolieken vermindert.
2m+: Speen met brede en afgeronde basis en ringen in reliëf
die het gevoel van de moederborst zo goed mogelijk benadert.
6m+: Speen met licht afgeronde basis. De tuit van de speen is langer
om de slikbeweging te bevorderen. Met ringen in reliëf voor meer
elasticiteit tijdens het zuigen.

Bij gewone flessen slikt de baby lucht in, wat de spijsvertering kan
verstoren.
Nûby’s innovatief voedingssysteem met steriele melkzakjes imiteert
natuurlijke borstvoeding.

Tijdens het voeden trekken de melkzakjes (zo ook onze
fles met zakjes) samen zodat de baby geen lucht inslikt,
waardoor de kans op kolieken sterk gereduceerd wordt.
De Softflex™ speen imiteert als geen ander de
natuurlijke vorm en beweeglijkheid van de moederborst en
de zachte nopjes masseren en stimuleren baby’s gevoelige
tandvlees.

2. Step Up zuigflesverwarmer ‘Reis’
Voor thuis of op reis. Met adapter voor op sigarettenaansteker.

3. Sterilisator Step Up Natural Digital
Warme sterilisator. Steriliseert in 5 min. (opwarmtijd niet meegerekend).
Herhaling van de sterilisatiecyclus om de 5u. Tot 6 zuigflessen.
Lees meer op www.chicco.be
68 baby-world.be

4. Borstcompressen
Antibacterieel, ademend, heel absorberend. In doos van 30 of 60 stuks.

NûbyTM zoekt 10 testouders om ons bekroonde innovatieve

voedingssysteem te proberen. Bezoek ons gloednieuw webplatform: nuby.nl en registreer
via de wedstrijdpagina. De geselecteerden ontvangen - geheel gratis - 2 flessen!

MOVIE

Eetgerei

Eén klik
en de fles
is dicht!
Easy Clip

Revolutionair gepatenteerd systeem:
de dop en de speen hoeven niet meer
vastgedraaid te worden maar worden
automatisch vastgeklemd in de juiste
positie. Dit systeem garandeert een
snelle, veilige en effectieve afdichting
van de fles zonder kans op lekkage.

Closer to Nature® flessen
De flessen werden bestudeerd om borstvoeding te
verlengen, of om de overgang naar de fles gemakkelijker
te maken. Bestaan in 150, 260 en 340 ml. Op de spenen
zorgt het antikoliekventiel voor optimale ventilatie om
darmkrampjes te voorkomen. Spenen bestaan in 5 vloeden:
slow, medium, fast, variflow (beter met poedermelk)
en thick feed (soep). Een ander, nog gevoeliger
antikolieksysteem+, is beschikbaar met 260 ml flessen.

Accessoires:
1. Natural Physio, jarenlang onderzoek
en ontwikkeling leidden tot dit uniek en
doeltreffend antwoord om het risico van
misvorming van het gebit te voorkomen.
2 maten in latex en in siliconen. Dunne basis
(5 mm) in tegenstelling met klassieke
fopspenen (8 mm). Geen BPA.

1. Flessenwarmer.
2. Thermoflessenhouder
(voor koud of warm).
3. Manuele borstpomp.
4. Elektrische borstpomp.
5. Elektrische sterilisator.
6. Sterilisator voor microgolf.

1

1

2

2. Express microgolfsterilisator, optimale
sterilisatie dankzij een doeltreffende
verspreiding van de stoom.

2

3. Borstvoedingset, met manuele borstpomp,
zuigfles Natural Comfort, afsluiters,
wegwerpcompressen en borstcompressen.

Vlotjes naar
zelfstandig drinken

4. Overgangsmok 140 ml Natural Comfort,
flesje met een soepel en zacht mondstuk
voor een eenvoudige overgang van speen
naar mondstuk.

3

4
4

De First Sips en Easy Drink
bekers uit de serie Explora zijn
volledig lekvrij, makkelijk vast
te houden en met een flexibel
mondstuk dat het tandvlees
beschermt. Het mondstuk
past ook op de Closer to
Nature® flessenserie.

5. Doseerpotjes voor melkpoeder, doseer
de melkpoeder voor je baby in deze handige
potjes en je bent klaar voor de dag.

3

6. Zuigflessen Natural Comfort, de eerste,
eco-bewuste zuigfles die ontwikkeld is met
deskundigen en getest en goedgekeurd
door consumenten.

5
Info op www.tommeetippee.be
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6
Meer info op www.bebeconfort.be
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Sugar Booger
Kleurrijke melamine bordjes, bowl, bekers en bestekjes, een ideaal
geschenk! De bowlset bestaat uit een bowl met dekseltje en zuignap aan
de onderkant en een bestekje. Eten met deze Sugar Boogers maakt van
iedere maaltijd een feest!

Bibi, het uiltje en het olifantje Bobo zijn je baby’s dikste
vriendjes tijdens het eten. Een uitgebreide collectie kwalitatieve
voedingsartikelen, die je kan combineren met de bijpassende
verzorgingsartikelen Bibi & Bobo van bébé-jou.

Het volledig assortiment op www.kukcompany.com

Hello Kitty eetset

A, B, C… wie eet er mee?

Een prachtig geschenk om van te smullen! Eetsetjes in
melamine met Hello Kitty. Kies uit bordjes, drinkbekers,
bestekjes, kommetjes, brooddozen, drinkflesjes, ...
en stel zelf je eetset samen!

Felroze papflesjes, borden, bekers en
slabbetjes. Om op te eten! Deze collectie
voedingsartikelen kan je combineren met
de bijpassende verzorgingsartikelen ABC
van bébé-jou.

Ontop kom
Gedaan met morsen met deze Ontop! Een kommetje voor
de eerste maaltijden, dat écht niet omver gegooid kan
worden. De voeding blijft altijd horizontaal.

Deze leuke
geschenkenformule
is ook verkrijgbaar
in Cars!

Dit worden
favorieten!
Lepels
Een roze of een blauwe lepel,
zachte en beweegbare top
voor eerste eet-tryouts.

Meer collecties van bébé-jou op www.bebe-jou.be
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Switch, een voedseldoosje uit
verschillende delen die allemaal op
en in elkaar passen. De onderkant
is tegelijkertijd de bovenkant en
de verschillende kleuren kunnen
onderling gemixt worden.

OXO Tot maakt producten waarvan je denkt: “Waarom heeft
niemand er ooit eerder aan gedacht om dit zo te maken?”
Wel, het antwoord is omdat niemand ooit echt heeft gekeken.
Hoe houden baby’s hun vork en lepel eigenlijk vast? Hoe nemen ze
iets kleins vast tussen duim en wijsvinger? Waar raakt hun neusje hun
beker wanneer ze drinken? Hoe maken ouders papflessen schoon?
Gewapend met een antwoord op al deze en
nog veel meer vragen maken ze bij OXO Tot
bestaande producten een pak handiger!
Vind ons ook op Facebook
www.facebook.com/oogappel.be

Eten

VOEDINGSBORD MET 2 VAKJES
Eten opwarmen, eten geven
of eten meenemen, het kan
allemaal! 2 x 120 ml
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Drinken

SIPPY SET
Van sippy beker tot trainingsbeker tot gewone beker.

Bewaren

SET DIEPVRIESDOOSJES
6 x 60 ml of 4 x 120 ml

Reinigen

FLESSENDROOGREK

Catch Plate, de opvangklep
zorgt dat gemorst eten
terug in het bord valt. Ideaal
voor kleintjes die zelfstandig
beginnen eten. De zuignap
zorgt dat het bord op zijn
plaats blijft.

Swig is een kleurrijke drinkbeker.
Door zijn speciale vorm kan je kind de
beker makkelijk vasthouden. De beker is
verkrijgbaar met drinkspeen of drinktuit.

Grass, Twig, Stem, trendy afdruiprekje Grass voor het
drogen van babyspulletjes. Gebruik het boompje Twig of de
bloem Stem om kleinere items op te hangen, terwijl je de
vrije ruimte onderaan voor grotere spullen kan gebruiken.
Het afdruiprekje en de accessoires zijn apart verkrijgbaar.

Groovy + Modware
eetset bestaande uit
een bord, 2 kleine
kommetjes, een lepel en
een vork. De kommetjes kunnen aan
de rand van het bord vastgeklikt worden.

Lekker design van
Meer design op www.booninc.eu
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Nutribaby
Het paradepaardje van
Babymoov. De keukenrobot
die écht kookt voor baby’s en
bovendien een grote capaciteit
heeft. Met de afzonderlijke
mandjes kunnen diverse
ingrediënten apart gestoomd
worden want aardappels
hebben een andere gaartijd dan
courgettes! Mixen tot purees,
moesjes en soepen. Op voorhand
meerdere maaltijden bereiden,
het kan met een capaciteit van
1500 ml voor koken en 600 ml
voor mixen. Als flesverwarmer
(3 flessen gelijktijdig) en
sterilisator bruikbaar vanaf
de geboorte!

Een gezonde
maaltijd in een
handomdraai
Stomen, omdraaien, mixen…
klaar! Met de stoomkoker & mixer
van Philips Avent bereid je snel
gezonde papjes boordevol vitamines
en voedingsstoffen, zonder de
ingrediënten te moeten overzetten.
Gemakkelijk in gebruik en onderhoud.
Grote capaciteit voor meerdere
porties. Met receptenboekje.

3
1

4

2

Innovatief!
Vanaf de eerste borstvoeding tot diversificatie van het eten,
altijd is een maaltijd een sleutelmoment tussen baby en mama.
Babymoov biedt een volledig gamma in het voedingsassortiment
om de bereiding van babyvoeding te vereenvoudigen en het innig
moment van de maaltijd te koesteren.
1. Express flesverwarmer auto/thuis, onmisbaar thuis en
onderweg, zowel verwarmer als sterilisator, met alarm.
2. Elektrische sterilisator, hiermee kan je compleet en grondig
steriliseren dankzij de aparte takken met stoomgaatjes.
Geschikt voor flessen, doppen, spenen en ringen tot borstpompen.
Met druipbakje.
3. Babydose, 4 aparte vakjes voor melkpoederdosissen.
4. Babybol, om babymaaltijden te bewaren en op te warmen.
Geschikt voor vaatwasser, microgolfoven en diepvriezer.

Bewaarbekers
voor hapjes
De ideale oplossing om je zelfbereide papjes
te bewaren voor thuis of onderweg. Bevat
20 potjes en dekseltjes, een voedingslepeltje
en een receptenboekje. Geschikt voor de
microgolfoven en diepvries.

Lees meer op www.chamo.be
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Babycook Duo
Eerste huishoudrobot die dankzij zijn 2 afzonderlijke
kommen toelaat om tegelijkertijd gezouten en gezoete
gerechten klaar te maken, zelfstandig of gelijktijdig.

Bib´Expresso
Sterilisator, verwarmt in minder dan 30 sec,
geschikt voor alle flesjes.

Babycook Original
Stoomkoker-blender in 1, met 4 functies:
stomen, mixen, ontdooien en opwarmen.
Inhoud van 800 ml, inclusief spatel.

Babycook Solo
Inhoud mand = 800 ml, inhoud kom = 1100 ml,
geleverd met spatel, pureerdeksel,
smoothie-filter en kookboekje.

Vlugge flesjes
voor hongerige baby’s
Babycook Bag
Voor bescherming Babycook

Groentensnijder
Plank met geïntegreerd snijsysteem,
te gebruiken met elke babycook.

Baby, Maxi en Maxi+ Portions
Inhoud: 150 ml, 300 ml en 500 ml

Set lepeltjes
4 siliconen lepeltjes

Biboz
Zuigfles in 150 ml, 210 ml en 270 ml

Onctuo antiklonter mixer

Stéril Twin

Druiprek

Inklapbaar flessenrek

Gezondheid!

Eerste hap

Béaba is steeds een voorloper geweest, zowel op het gebied van
technologie als van design, om het dagelijks leven van actieve
mama’s en papa’s te vereenvoudigen. Béaba inspireert moderne
ouders en begeleidt hen door hoogwaardige en innovatieve
producten met een moderne look aan te bieden. Zo maakt de
Onctuo, antiklonter mixer het bereiden van een flesje eenvoudiger
en maakt de voeding heerlijk smeuig. Bib’ Secondes brengt het
flesje op 30 seconden op temperatuur. Het afdruiprekje matcht
perfect in een modern interieur.

Meer keukenhulp op www.beaba.com
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Kies je apparatuur voor het bereiden van voor- tot nagerecht
voor je baby volgens jouw prioriteiten. De Babycook Original heeft
al 20 jaar het culinair hart van ontelbare mama’s gewonnen met
zijn meervoudige functionaliteit: stomen, mixen, verwarmen en
ontdooien. Hij staat garant voor snel, natuurlijk en gezond koken.
Babycook Solo is compact en kan overal mee. Met de kom van 1100
ml kan je grotere porties bereiden. Babycook Duo werkt nog steeds
via stoom en kan met zijn 2 grote kommen ofwel diverse maaltijden
gelijktijdig klaarmaken of voorbereiden ofwel mixen
aan de ene zijde en koken aan de andere.
Bib´Secondes
Stoomflesverwarmer

Biboz borstpomp
Ellipse maaltijdset
Microgolf en vaatwasser bestendig

Evoluclip Ellipse
Meegroeibeker 3 in 1

Meer keukenhulp op www.beaba.com
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Pure Fashion Silicone
Haute Couture is de nieuwe lijn
fopspenen en kettingen van
Suavinex. Medische silicone
combineert transparantie en
design. De medische silicone
is zeer zacht en absorbeert
geen geuren of smaken.
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Hoge stoelen

Op mijn
hoge troon

Zaaz
Past bij elk stadium van je baby tot
kind. De hoogte wordt aangepast
met een voethendeltje, zo kan je
baby mee aan tafel. Mooie kleuren
vind je op www.nuna.eu

Gezellig samen aan tafel!
Wij stellen je graag enkele hoge stoelen voor:
een strak design of een speelse toets. Een eetstoel
ombouwen tot lage stoel of een stoel die meegroeit.
Polly 2 in 1
Hoge stoel Family

bloom fresco chrome

Is zonder schroeven verstelbaar; als het
speel- en eettablet met begrenzing wordt
weggenomen, blijf je de comfortabele
armleuningen behouden. www.geuther.de

De ideale kinderstoel van
geboorte tot circa 8 jaar.
3 kantelstanden, draaibaar
en in hoogte verstelbaar
voor eettafel tot keukenbar.
Voor alle kleuren zie
www.bloombaby.com

Hoge, evolutieve stoel voor
gebruik van 5 maanden tot
3 jaar. Rugleuning, zitje en
voetensteun zijn verstelbaar.

0m+

5m+

12m+
Polly Magic
Hoge, evolutieve stoel
voor gebruik vanaf de
geboorte tot 3 jaar.
Compact opplooibaar.

12m+

Leander stoel in hout
Zeer stabiele kinderstoel die
meeveert en -groeit met je kind.
Alles is verstelbaar. Meer kleuren
en info op www.jamak.nl

5m+

Trono
Evolueert mee met de leeftijd van
je baby van 6 tot 36 maand.
www.hoppop.eu
Meer kleuren en modellen op www.chicco.be
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Relax
en ontdek

Spelen, relaxen, schommelen, ...
Een eenvoudige relax, een speeltafel of -stoel,
ze bieden veel mogelijkheden. Het is leerrijk
voor je baby en comfortabel voor jezelf.

Lovin Hug met stekker
Een schommelwieg met alles erop
en eraan om je baby te sussen en
te doen ontspannen: 6 snelheden,
4 kantelstanden, 10 muzikale
melodietjes, 6 geluiden en een
speelgoedmobiel. In diverse kleuren
verkrijgbaar. www.graco.eu

bloom coco lounger

Chicco Mia

Modern design en zeer comfortabel. In diverse kleuren
stylewood en plexiglas. www.bloombaby.com

Relax met zacht, wegneembaar
verkleinkussen, verstelbare en
verwijderbare hoofdsteun en speelboog.
www.chicco.be

Relax Up & Down
Van 0 tot 9 kg. Je baby is altijd dicht bij jou.
De rugleuning en de hoogte zijn verstelbaar.
Schommelstand met blokkeersysteem.
Activiteitenboog in optie. www.beaba.com

Cloudzz®
Dream on met leaf

bloom coco go relax

Relax leaf, geïnspireerd op een blaadje in de wind. Zorgt ervoor dat je kindje
gewiegd wordt van links naar rechts, net als bij mama op de arm. Voor het
voeden of spelen kan je leaf eenvoudig vastzetten. www.nuna.eu

In 3 standen verstelbaar, ingebouwde
trilfunctie en makkelijk mee te nemen in
bijgeleverde draagtas. www.bloombaby.com
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Schommel met een unieke, natuurlijke, niet repetitieve, zachte
en stille schommelbeweging. 3 standen van ligstand tot rechtop,
afhankelijk van de leeftijd van je kindje. Vaste stand voor voeding,
pivoterend voor heroriëntatatie, schommelend voor baby’s rust.
Geleverd met speelboog, verkleiner en muggennet.
www.redcastle.fr

Snuggleswing
De allernieuwste schommelende wieg
van Graco. Schommelt in 2 richtingen met diverse
bewegingen. Met melodietjes en afneembare speelgoedbeugel.
Extra verkleinkussentje voor pasgeboren baby’s. www.graco.eu
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Uit de collectie

TIP
Ook los van
het frame te
gebruiken als
babystoeltje.

doomoo seat =

van Fisher.Price

A

B

to

t3

Smart Stage Swing
Vanaf de geboorte kan je baby in dit
schommelstoeltje. Diverse snelheden, deuntjes
en een speelgoedboogje zullen je baby
amuseren of doen inslapen. Als peuter wordt het
een ander verhaal: hij of zij zal zelf de cadans
aangeven en uit eigen beweging schommelen.

meegroeiende poef

te

A

0

kg
B

Meegroeiende poef die een uitzonderlijk
comfort biedt zowel aan de allerkleinsten
vanaf de geboorte A (dankzij de veiligheidsriem) als aan grotere kinderen B die
zich in hun geliefkoosde houding kunnen
nestelen.

Tree

Discover ‘n Grow Bouncer

va n a f d e g e b o o r

Stones

Bloop

Home

Je baby wordt op allerlei manieren aangemoedigd om
te spelen in dit vrolijk wipstoeltje met antislipppootjes.

doomoo arch

doomoo arch wood

Universele babygyms voor de doomoo seat, ook te
gebruiken met een wipstoeltje, autostoel of speelmat.

Patchwork

Discover ‘n Grow
Take Along Swing
Mobiele versie van een
luxeschommel, inclusief
muzikaal mobieltje met speeltjes
en volumeknop. Samenvouwen
en hup, overal mee!

Discover ‘n Grow Booster
Een boost aan tafel en veel
speelgenot voor je peuter!
Opplooibaar en makkelijk in
onderhoud. Past op
elke stoel.

Splash

Original

doomoo swing
Schommel waarmee het
kindje in zijn doomoo seat
kan gewiegd worden.

doomoo arch swing
Muziekmobiel voor doomoo
swing.

doomoo wrap
Verstelbaar dekentje dat speciaal werd ontworpen
om baby in de doomoo seat in te wikkelen.

Discover ‘n GrowJumperoo
Huppelen in een veilige omgeving!
Links, rechts, voor of achter! Licht- en
geluidseffecten belonen je baby in zijn
huppelbewegingen. Vanaf 6 maanden.

www.fisher-price.be
www.hebeco.be
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Automatisch
schommelende
relax Coco Café

1

Nieuwe technologie voor duurzaam
gebruik van deze innovatieve relax met
lichte schommelbeweging, bestemd
voor zowel zuigelingen als oudere
baby’s. 30 minuten automatische
schommelbeweging, activatie door
baby of mama. De zitting en het
hoofdkussentje zijn afneembaar.
10 melodietjes en natuurgeluiden.
Montage zonder gereedschap.
Antislip aan de onderzijde.

3

Automatisch schommelende
relax Sumner
Nieuwe technologie voor duurzaam gebruik van
deze innovatieve relax met lichte schommelbeweging, bestemd voor zowel zuigelingen
als oudere baby’s. 30 minuten automatische
schommelbeweging, activatie door baby
of mama. De zitting en het hoofdkussentje
zijn afneembaar. Met 10 melodietjes en
natuurgeluiden. Montage zonder gereedschap.
Antislip aan de onderzijde.

Lees meer op www.chamo.be
88 baby-world.be

Relax!

Relax Schommel
Rocker Elepaloo

Deze relax groeit mee met je
baby en heeft een rugleuning
die in 3 posities te verstellen is.
De zitting heeft een schommelfunctie die kan worden vastgezet. De zij- en hoofdsteun
zijn omkeerbaar, één met
een zomerstof en één met
een winterstof. Rustgevende
vibraties met een automatische
stopfunctie na 15’, alles biedt
een optimaal comfort.

2

4

Comfortabel wiegende
relax Blue Pebbles
De zachte vibraties, de 5 melodiën
en de pluchen stoffen zijn ideaal
voor je baby’s rust. Perfecte
houding in 2 comfortabele
posities. Je kan de speelboog
wegnemen voor makkelijk
in- en uitnemen van je baby.

Automatische
schommel Summer

Natuurlijke bewegingen om
baby rustig te maken worden
nagebootst met zacht
slingerende beweging van links
naar rechts, verstelbaar in
2 snelheden. Ook een
trilfunctie en een swingbeweging zijn ingebouwd.
8 rustige melodietjes en 3
natuurgeluiden, een mobiel
met pluchen speeltjes en
een spiegel, zachte en
wasbare stoffen: alles
voor het rustig
comfort van je baby.

1

2

Schommel Java Jungle
Je baby krijgt tal van animaties: 6 liedjes gedurende 15 minuten en
de favoriete speeltjes kunnen opgehangen worden aan de boog.
De zitting kan versteld worden in 2 posities. Afhankelijk van het
gewicht van je baby wordt de snelheid automatisch aangepast.
Deze schommel is opplooibaar om op te bergen of mee te nemen.

3

Ingenuity Schommel Sumner
Geniale, schommel, met 5 snelheden, een timer en 3 tijdsinstellingen tot
1 uur. 8 melodieën en 3 natuurgeluiden. De batterij gaat 3 maal langer
mee dan bij een vergelijkbare schommel en een fluisterende schommelmotor met beperkt geluid zorgt voor duurzaam genot. Deze schommel is
makkelijk en zeer compact opplooibaar voor transport en opberging.

Swingschommel Sandstone

4

Je baby krijgt tal van animaties: 6 liedjes gedurende 15 minuten
maken van deze schommel een luxe-uitvoering. De zitting kan
versteld worden in 2 posities. Afhankelijk van het gewicht van je
baby wordt de snelheid automatisch aangepast. Deze schommel
is opplooibaar om op te bergen of mee te nemen.

Lees meer op www.chamo.be
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De speelhoek

Speel je mee?

Alleen, met 2, met 5 of met heel veel.

Spelen is belangrijk, voor je kind en zijn ontwikkeling.
Spelen stimuleert de motoriek, de creativiteit, het begrip,
de ontdekkingsdrang en veel meer.

Pyramid’Cake
Stapelen, bouwen en schuiven.
Ontdekken, tellen en vergelijken.
Meer leuk speelgoed op
www.lilliputiens.be

Eerste houten
speelautootjes
100 % veilige lakverf.
www.vilac.com

Sweet Dreaming
Spelen met de labels en knuffelen in
zachte materialen. Sweet Dreaming
bestaat in verschillende kleuren.
www.snoozebaby.com

Puzzeltapijt
Tapijt met 36 tegels letters en cijfers in zacht
materiaal volgens de Belgische veiligheidsvoorschriften. www.playshoes.de

Betsy de koe
waarmee je kindje in het rond kan springen zonder
de vloer te beschadigen. www.mercatortrading.be

Wist je dat?
Leuk hertje van Lassig
www.lassig-fashion.com
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Spelenderwijs ontdekt je baby de wereld om zich heen,
en ontwikkelt hij zijn motoriek. De zintuigen ontwikkelen
zich al in de buik, maar als je kindje geboren is kun je hem
een handje helpen. Spelen stimuleert de ontwikkeling
van kinderen op alle leeftijden.
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Eerste speeltje
Oball heeft vingergaatjes, is veilig om mee te gooien en makkelijk
grijpbaar, ook voor kleine vingertjes! Allerlei uitvoeringen en maten
zijn mogelijk, ook als meelopertje of met kralen. Oball is flexibel,
je kan erin knijpen en hij kan overal mee in de handtas!

Vrolijk speelgoed
Yookidoo brengt leuk speelgoed in felle kleurtjes en is bekend voor
de Gymotion. Deze speelmat volgt je baby in 3 stadia: op zijn rug
volgt en grijpt je baby de voorbijglijdende speeltjes. Op zijn buikje
volgt en stuurt hij het autootje. Zittend kan hij de speeltjes zelf
omwisselen. Gymotion kan overal mee
als een handige tas.

Plezier met Taggies
Taggies zijn tweedimensionele, leerrijke knuffeldoekjes, ideaal
gezelschap voor je baby. De labeltjes fascineren je baby. Ook aan
slofjes of aan een armband, aan de spiegel of de activiteitenspiraal:
de labeltjes zorgen voor een ongeziene aantrekkingskracht voor je
baby. Uitgerust met kleurrijke figuurtjes kan het niet meer stuk.

Meer info op www.yookidoo.com

1

In actie!

De jumpers en activiteitentafels van Bright Starts
bezorgen je baby of peuter schaterlachend plezier!
Tal van verrassende actie/reactie-activiteiten,
melodietjes en gekke geluiden blijven je baby boeien
tot zijn peuterleeftijd. De zitjes zijn ook in de hoogte
verstelbaar volgens zijn grootte. Het stoeltje van
de tafel draait 360° en het zitje kan weggenomen
worden, zo heeft ook je peuter nog veel speelplezier
aan zijn activiteitentafel. De Jumper veroorzaakt
een fijne beweging wanneer baby op en neer springt.
1. Boodle Bugs Around We Go
2. Winnie The PoohTM Jumper
3. Saucer Safari

2
Lees meer op www.chamo.be
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3

DUSHI go with flo...
maakt innovatief speelgoed en lifestyle producten voor kinderen van 0 tot 8 jaar. Chick - de kip, Dunk - de
eend, Flo - de dolfi jn en Rabbit - de kikker zijn het hart van DUSHI. Ze geven kinderen urenlang onbezorgd
speelplezier. De kenmerken en voorwaarden van onbezorgd kind zijn, komen in elk product van DUSHI tot
uiting. Bekijk de hele collectie op de website van Babylonia, www.babylonia.be.
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Speeltapijt Touch Mat
Zachte, dikke speelmat versierd met kleurrijke
illustraties en texturen, die de motorische
ontwikkeling van je baby stimuleren.

Lopen, fietsen, hobbelen:
als dat geen lang speelplezier
is om de motoriek van je baby
te ontwikkelen!
Interactief en ombouwbaar
3 in 1 Hobbelpaardje van Vtech.

Speeltapijt Kooky Gym
Deze speelmat zorgt na de geboorte voor een
geborgen gevoel door de opstaande randen.
De leuke prints stimuleren bovendien het zicht
van je baby en de vele speeltjes zorgen voor
interactie tussen jou en je kind.

1

Felle kleurtjes

2

Kooky is een leuk ventje dat je baby meeneemt naar een wereld
vol ontdekkingen: muziek, geluid, kleuren en licht. De verschillende
speeltjes stimuleren de cognitieve vaardigheden, de emotionele
intelligentie, de motoriek en de zintuigen van je baby. Veel Kooky
speeltjes hebben een handig bevestigingssysteem voor in de
wagen of aan de buggy.

3

1

Je eigen spiegel
in de auto

Afneembare
MP3 speler

1. Car Mirror 2. Mobiel Stereo met MP3 3. Speelboog Kooky
Arch 4. Feet Fun Kooky 5. Kooky Cube 6. Kooky High Chair Toy
Meer plezier op www.babimex.be
2

5
6

4

Speel je slim!
Technologisch hoogwaardige, educatieve en sprekende
speelproducten voor kinderen in alle leeftijdsgroepen
en ontwikkelingsfases. Leuke geschenkideeën maar
vooral onontbeerlijke producten in de ontwikkeling van
baby’s motoriek, interactiviteitstraining, handigheid en
communicatievaardigheden.
Meer speelgoed op www.vtechnl.com
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3

1. Baby Walker, zet de eerste stapjes! Met afneembaar
activiteitenpaneel om zittend te spelen.
2. Mijn Eerste Zaklamp, kennismaken met kleuren, cijfers en dieren.
Draai de dierenring om verschillende kleuren te zien.
3. Dierenvriendjes Telefoon, bel met je vriendjes en maak kennis met
cijfers, vormen, dier- en telefoongeluiden.
4. Magisch Muziekboek, interactief boekje met kleurrijke tekeningen,
bekende kinderliedjes en grappige geluidseffecten.
5. Baby’s Eerste Tablet, kennismaken met letters, kleuren, dierenweetjes en muziek. Ontdek de vele interactieve functies en vrolijke liedjes.
6. Vormen Schooltje, 4 vormpjes om in het schooltje te plaatsen en
kennis te maken met cijfers en vormen. Met 3 interactieve toetsen.

4

Voor in
de auto!

5

6

Met zuignap!
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Wauw!
Ontdek met dit dubbelzijdig
speelkleed steeds nieuwe dingen
met poppetjes en vormpjes.

Leuke speelmat die kan worden
omgevormd om verschillende
speelervaringen te creëren.
3-in-1 Speelgym, -kleed
en -huis van Lamaze.

Veilig zwemmen
De Swimseat is een ideale hulp voor je baby bij zijn eerste watergewenning
en zweminitaties. Maximum stabiliteit en comfort (o.a. ruime beenopening)
bezorgen jou en je baby een ontspannen zwempartijtje. Swimseat is
verkrijgbaar in 3 maten. De armbandjes helpen je peuter om rechtop
te blijven in het water, zonder in te boeten op bewegingsgemak.

Hallo!
Kijk in de spiegel en ontdek jezelf
en de wereld op je buik en rug.

Wat een leuk huisje!
Doe kiekeboe- en sorteringsspelletjes
met dit mooi speelhuisje.

Bekijk het assortiment op www.hebeco.be

Cool, als een
echte surfer!
1

2

Liefste speeltje
Je baby’s eerste speelgoed is gekenmerkt door opvallende, heldere
kleuren en patronen, contrasterende materialen en passende
geluiden. Hierdoor worden het gezichtsvermogen, het gehoor
en de motoriek van je baby gestimuleerd.

3

Muzikale beestjes

Sonpakkie maakt veilig zonnen makkelijk. Geniet je graag
van de zon? Dan is goede zonbescherming onmisbaar.
Sonpakkie heeft kleurrijke beachwear met een hoge
beschermingsfactor. Hiermee kun je je kind zonder
zorgen eindeloos laten zwemmen en spelen.

1. Freddy de Vuurvlieg, vol van zintuiglijke ervaringen.
2. Trotter de Ponny, mét geluid.
3. Octotune, muzikale deuntjes voor je baby van 0 tot 24 maand.
4. Bewegende Kever, met zuignap die weerstand biedt
bij forse bewegingen.
5. Simon de Schildpad, muzikale deuntjes voor
je baby van 0 tot 24 maand.
Het liefste speelgoed op www.tomy.com
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Hip en veilig

Speel piano op mijn tentakels. Ook op het
schild van mijn vriend kan je muziek maken.

4

5

Meer pakkies op www.sonpakkie.com
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Les pachats
Moulin Roty is een toonaangevend Frans merk van
exclusieve knuffels, decoratie, speelgoed en pantoffeltjes.
Bijzonder mooi en superzacht is de serie Les Pachats, tot
in de perfectie afgewerkt. Bijna al deze knuffels en poppen
worden geleverd in een prachtige, bedrukte kartonnen doos,
die als bedje dienst kan doen! Een collectie
met blijvende herinnering voor later!

Label Label Friends
Knuffeldoekjes in dierenvorm. Vrolijke snuitjes
die je baby op ieder moment gerust stellen.

Sfeermakers op www.moulinroty.fr

Label Label
Veel kleintjes houden ervan zich te amuseren met de labels van hun kledij en speelgoed.
De zachtheid van de etiketten stelt hen gerust en prikkelt hun zintuigen.
De filosofie van de Label Label collectie berust op deze twee karaktereigenschappen.
Een zachte collectie vol leuke en fel gekleurde labels, in verschillende materialen.

Label Label Stars
De Label Label Stars collectie is beschikbaar in de kleurtinten blauw-groen, roze en grijs-wit.
Vervaardigd uit verschillende superzachte stofjes, om de tastzin van de baby te helpen
ontwikkelen vanaf hun eerste levensfase.
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Op wandel

Je kinderwagen op maat
Voor elke leefstijl vind je bij Babyworld een geschikte kinderwagen.
Enkele inspiratietips:
• Ga je vooral op stap in de stad? Dan kies je best voor een wagen met korte zwenkwieltjes.
• Woon je op een appartement, dan laat een opplooibare kinderwagen zich vlot opbergen.
• Wandelen op het strand, in het bos of andere oneffen oppervlakten vraagt om een vastzetbaar voorwiel.
• Op zoek naar een lichtgewicht? Veel buggy’s neem je vlotjes mee op je schouder.
• Wil je je kinderwagen makkelijk open- en dichtvouwen? Kies dan voor een simpel plooisysteem.
• Wil je kindje in de kinderwagen genieten van het gezicht van zijn mama of papa… of toch liever van de
omgeving? Bij vele kinderwagens kan je je kindje, naargelang de leeftijd, omdraaien in zijn of haar wagen.
• Een volgend kindje op komst? Sommige kinderwagens groeien vlotjes mee met je gezin.
• Hou je van een persoonlijk design? Kies dan voor een kinderwagen waarvan kan je
de kleurcombinaties zelf kan bepalen.
• Ben je een sportief type? Kies dan voor een kinderwagen met 3 wielen,
deze rijden makkelijk op oneffen terreinen.

Wist je dat?

Op wandel...

De wereld ontdekken vanuit je buggy!
Een kinderwagen kiezen is geen gemakkelijke opdracht.
Babyworld wikt en weegt je wensen en helpt je kiezen.
Zo gaan jij en je kindje met de perfecte kinderwagen op stap!
Op zoek naar een kinderwagen? Laat je niet
alleen verleiden door een hip model of een
tof kleur, maar kies ook voor de kinderwagen
die bij jou en je levenstijl past. Woon je
bijvoorbeeld op het gelijkvloers of op een
verdieping? Heeft je auto een grote koffer?
Ben je van plan je baby mee uit winkelen te
nemen in de stad? Of trek je er liever op uit
naar het bos? Allemaal factoren om rekening
mee te houden. De Babyworld-specialisten
kennen gelukkig alle modellen en helpen
je de juiste keuzes te maken. Uiteraard
zijn al onze kinderwagens en buggy’s
gehomologeerd volgens de strengste
kwaliteits- en veiligheidseisen.
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Proberen is de boodschap
Een kinderwagen moet af en toe mee in de auto.
Probeer daarom in de winkel hoe vlot de buggy
zich laat open- en dichtklappen. Informeer
hoe de kinderwagen precies werkt. Let er
bijvoorbeeld op dat deze voorzien is van een
goede rem die is gemakkelijk bereikbaar en vlot
te bedienen is. Handig is ook een verstelbare
handgreep. Is mama of papa groot, test dan of
de handgreep voldoende verstelbaar is.

Wat is het verschil tussen
een kinderwagen en een buggy?
De meeste kinderwagens zijn robuuste
combiwagens met grote wielen. Ze zijn

meestal te gebruiken met een reismand, een
autostoeltje en een zitje. Een buggy wordt
meestal als tweede wandelwagen gekocht
want ze zijn doorgaans lichter en handiger
in gebruik, kleiner om op te vouwen en met
kleine zwenkwielen. Ideaal dus voor een korte
trip in de stad of om te reizen. Er zijn echter
ook modellen die alle voordelen van de 2
(kinderwagen en buggy) combineren!

Accessoires
Een regenhoes en voetenzak zijn alvast geen
overbodige luxe als de weergoden je minder
gunstig gezind zijn. Ook een parasol tegen de
zon en een boodschappenmandje zijn handig.

Kinderwagens met drie wielen wendbaarder zijn.
Maar kinderwagens met vier wielen vaker
een stabielere wegligging hebben.

10x combiwagen 3-in-1

1-10

Op de volgende pagina’s stelt Babyworld je tien
complete ‘3 in 1-combiwagens’ voor van diverse
merken. Dat zijn kinderwagens waarop je (1) een
autostoel, (2) een draagmand en (3) een gewoon
zitje kan installeren, naargelang de leeftijd en/of het
gewicht van je spruit. Je kinderwagen groeit dus mee
met je kindje! Na de geboorte ligt je baby heerlijk plat
te genieten in de draagmand en na zowat een half
jaartje kan hij of zij ogen en oren al zittend de kost
geven vanuit het kinderwagenzitje. Dat is geschikt voor
kindjes tot gemiddeld vier jaar. Bovendien voorzien
zowat alle ‘3 in 1’-combiwagens een verstelbaar zitje,
zodat je je kindje bij vermoeidheid toch nog even
kan neerleggen om een dutje te doen. Je kan de
draagmand ook vervangen door een autostoeltje:
handig voor korte wandeltripjes uit de wagen. Je hebt
het ongetwijfeld al begrepen: een ‘3 in 1’-combiwagen
is een investering voor langere tijd. Laat je daarom
goed adviseren, zodat je die kinderwagen kiest die
het best bij jouw wensen en leefstijl aansluit.
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10x combiwagen 3-in-1

BUGABOO
FAMILY
BUGABOO BEE

Slim reissysteem:

BUGABOO CAMELEON3
BUGABOO DONKEY

Vanaf de geboorte met opvouwbare draagmand Quinny
(tot 9 kg) en Maxi-Cosi baby-autostoeltje (tot 13 kg).

Eenvoudig frame:
Het frame vouwt automatisch open en is eenvoudig
in te klappen. De zitting is in de hoogte verstelbaar
en is naar je toe of van je af te richten.

Moodd, royale combiwagen
Moodd, ultramoderne en complete kinderwagen geeft ouders de
flexibiliteit om elk moment van de dag optimaal te benutten. Met één
druk ontvouwt de Moodd zich volledig automatisch binnen een paar
seconden. Slim vouwmechanisme, gestileerd en compleet.

meer info op www.bugaboo.com
sluit aan via facebook.com/bugaboo.nederland
volg ons op twitter.com/bugaboo
bekijk ons op youtube.com/bugaboohq
© Copyright 2012 Bugaboo® International BV

UnIverseLe AccessOIres

bugaboo bee zonnekap

bugaboo cameleon 3 aanvullende bekleding set

www.quinny.be

bugaboo high
performance voetenzak

bugaboo
cup holder

bugaboo
breezy zonnekap

bugaboo
autostoel adapters*

bugaboo
bag

bugaboo
organizer

bugaboo
seat liner

bugaboo
parasol

bugaboo
voetenzak

bugaboo
meerijdplankje

bugaboo donkey aanvullende bekleding set

Ga naar de instructievideo
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* voor meer informatie over de bugaboo accessoires ga naar bugaboo.com
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Evo 3 in 1
De Evo 3 in 1 van Graco groeit vanaf de geboorte mee: als baby in de
draagmand, als peuter in dezelfde kinderwagen, omgevormd tot buggy.
Comfort op alle vlakken: opvouwen met één hand, één klik en de
autostoel wordt op het onderstel vastgemaakt. Een dutje als peuter
in de buggy kan ook, want de rugleuning van de buggy is tot ligstand
te verstellen. Compleet geleverd met regenhoes, verkleinstukje voor
pasgeboren baby’s en een voetenzak te gebruiken bij de buggy.

Meer producten op www.graco.eu

Op wandel

Optimaal comfort met Elea
Zowel in de draagmand als in de kinderwagen, geniet je kindje
de hele dag van optimaal comfort. Het zitje is verstelbaar tot
in de platte ligstand, ideaal voor een dutje onderweg. Elea is
eenvoudig op te bergen met 2 opvouwmogelijkheden:
één voor dagelijks gebruik en één voor compacte opslag.

Ga voor meer info naar www.bebeconfort.be

5
b.agile
Héél praktisch met het eenvoudig en veilig inklapmechanisme
dat met één hand te bedienen is, en waarbij je je andere arm
vrij hebt om je kind vast te houden.

Meer info op www.unicell.be
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Wandelplezier met Mura
Mura heeft een fraaie look en zorgt voor uren wandelplezier
in stad, bos of duinen. Na de geboorte ligt je kindje heerlijk
in de draagmand, erna tot zijn 4 jaar in een comfortabele
kinderwagen. In elk van de 6 standen biedt de zonnekap
en regenhoes volledige bescherming.

Ga voor meer info naar www.maxi-cosi.be
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Op wandel

De evolutieve combiwagen:
Begeleid je een lange tijd met je baby van 0 tot 4 jaar.
Eerst als kinderwagen met de draagmand en het autostoeltje
Auto-Fix Fast voor korte ritjes uit de wagen. Daarna nog een hele
poos als buggy met het zitje naar je toe of naar de straat toe.

Met trendy Bag!
En alle mogelijke accessoires,
écht alles voor een complete
buggy is inbegrepen.

Trio Living Smart

All-in-one combiwagen:
Met draagmand of met autostoeltje? Of als wandelwagen, naar jou
gericht of toch liever naar de straat: in een oogwenk gewijzigd want het
zitje draait 360°. Rechtop in het zitje of liever wat achteroverleunen
voor een dutje? Ook dat verander je van moment tot moment.

Accessoires:
Muggennet en regenbekleding, voetenzak
omvormbaar tot voetenbekleding,
Car Kit en verzorgingstas.

7

Trio I-Move

Trio Living Smart is het nieuwe modulaire systeem van Chicco,
super gebruiksvriendelijk voor jou en comfortabel voor je baby.
Vanaf de geboorte tot 4 jaar. Een ultralicht frame dat bijzonder
compact ingeklapt kan worden, een eenvoudig Stop&Go
remsysteem, één handbeweging voor het verwijderen van de
zitting en zeer wendbare wielen. Dat alles maakt Trio Living Smart
de ideale stadskinderwagen. Draagmand/autobedje, wandelwagen
in 2 richtingen en autostoeltje Auto-Fix Fast met Auto-Fix Basis.
Verzorgingstas, regenbekleding en zonnekap voor de wandelwagen,
Car Kit, voetenbekleding inbegrepen. Optioneel: Isofix basis.

Deze kinderwagen, samen met alle onderdelen, is gericht op
comfort en verstelbaarheid volgens de groei van je baby tot kind
van 4 jaar. Hij heeft een 360° draaiend zitje, zeer comfortabel
bij het veranderen van positie, naar de ouders of naar de straat
gericht. Voor korte, dagelijkse afstanden gebruik je best de
autostoel met basis om gemakkelijk in en uit de wagen te geraken.
De draagmand of het autobedje biedt het comfort voor verre
verplaatsingen van pasgeboren baby’s. Draagmand en autostoel
zijn eenvoudig op het frame te bevestigen, zonder adapter.

Ontdek meer kleuren op www.chicco.be

Ontdek meer kleuren op www.chicco.be
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Kinderwagen in Dark Shadow of Mastique

8

evolution

Kinderwagen in Dark Shadow of Mastique

dit is belgisch

De Evolution is één van de paradepaardjes van PERICLES. Deze
alleterrein-kinderwagen met aluminium onderstel is het perfecte
model voor al je off-road avonturen. Door de (blokkeerbare) voorste
zwenkwielen is de Evolution zeer licht bestuurbaar en manoeuvreer
je hem gemakkelijk op elke ondergrond. Het ergonomische handvat
kan je in de hoogte verstellen en het zitje van de wandelwagen
is monteerbaar in twee richtingen: richting mama of richting
wandelweg. Op het onderstel passen verschillende autostoeltjes
groep 0+. De Evolution is uitgerust met een regenscherm, een
boodschappenmand en een opbergzakje met rits.

evolution accessoires

Bekijk al onze collecties online op www.pericles.be of vraag je catalogus aan!
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Het citymodel Urban is de ideale kinderwagen voor in de stad.
De Urban heeft een lichtgewicht aluminium onderstel, is compact
opvouwbaar en handig op te bergen. De 360° wendbare voorwielen
kunnen vastgezet worden. Het in verschillende posities verstelbare
zitje kan in een handomdraai omgekeerd worden zodat je peuter
naar jou, of naar de straat kijkt. Hij zit veilig vast in het zitje d.m.v. een
vijfpuntsgordel met schouderbescherming. Zowel de voetensteun
als het handvat is in de hoogte verstelbaar. En op het onderstel
passen diverse autostoeltjes groep 0+. De Urban is voorzien van een
regenscherm en een ruime boodschappenmand.

urban accessoires

Bekijk al onze collecties online op www.pericles.be of vraag je catalogus aan!
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10

10x combiwagen 3-in-1

Op wandel

3 in 1 concept:
Met de modieuze draagmand, met de veiligheidsmand Baby-Safe
sleeper voor in de wagen of met het autostoeltje Baby-Safe,
je baby is op elk moment veilig volgens de omstandigheden.

Bob Duo:
Bob in uitvoering voor 2 kindjes, breedte 78 cm.

Stel zelf samen!
Kies eerst het chassis dat het beste bij jullie past: wit, zilver
of zwart. Dan heb je nog eens 6 kleurmogelijkheden!

Bob

Affinity
Stijl en veiligheid in harmonie met elkaar. Een elegant, doordacht
en praktisch concept dat op het ritme van hedendaagse ouders
is afgestemd. Zowel elegant in de stad als funktioneel bij een
boswandeling: licht chassis, afneembare wielen, draaibare
of vaste wielen, uitstekende vering.

Bob Sport:
REVOLUTION SE = Sport Utility Stroller is idem als Bob
maar zonder zwenkwiel maar groot vast wiel voor extra
stabiliteit en rijgemak op moeilijke terreinen.

Meer info op www.unicell.be
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Ontworpen voor ouders die genieten van hun vrijheid en
erop uit willen trekken met hun baby vanaf 6 maanden. Grote
bewegingsvrijheid biedt het zwenkwiel vooraan; bij moeilijk terrein
zet je het wiel best vast. Regelbare vering, velgen in licht materiaal,
compacte en duurzame banden, alles draagt bij tot geslaagde
sportieve uitstappen. Het opvouwbaar zitje met extra dikke
vulling en het doorstikt 5-puntsharnasje bieden optimaal comfort
en veiligheid aan je baby. Met grote boodschappenmand en
opbergvakjes aan de zijkanten van het zitje.

Meer info op www.unicell.be
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BABYZENtM BY RECARO

laat bij elke wandeling je goed humeur de toon aangeven

het maakt niet uit waarheen en in welke richting:
BABYZENTM by RECARO is de ultieme kinderwagen met
het onvergelijkbaar rijplezier. Perfect comfort, innovatieve
techniek, functionele details en een exclusief design. De
ultralichte BABYZENtM by RECARO (gewicht onder 10 kg) kan
door zijn comfortabel en ergonomisch gebruik individueel aan
je wensen – en die van je kind – worden aangepast. hij kan zeer
lang worden gebruikt: van het babystoeltje RECARO Young Profi
plus via de reiswieg YOGAtM tot aan de klassieke sportbuggy.
De BABYZENtM by RECARO – rijdt waarheen je maar wil en dat
ook nog uitermate elegant.

The sky is not the limit...

Je voordelen:
+ Zeer klein in te klappen, past zelfs in de koﬀerbak van de
kleinste auto‘s (bijv. van een Fiat 500 of MINI).
+ Gepatenteerd vouwmechanisme voor één hand, kan
probleemloos in slechts enkele seconden naar achteren
worden ingeklapt.
+ Patented Blocking System: het voorwiel stabiliseert zich
automatisch bij rijden over oneﬀen terrein.
+ Internationaal gepatenteerde rij- en veiligheidsverlichting (lED).
+ lange gebruiksduur vanaf de geboorte tot 20 kg.
+ Perfect combineerbaar met het babystoeltje RECARO
Young Profi plus.
+ Omkeerbare zitbekleding in vier varianten
en acht trendy kleuren.

Zeer eenvoudig met één hand in- en uit te klappen
Zeer
eenvoudig met
één hand
inen uit
te klappen
Zeer
met
inmagic
one-hand folding
andhand
unfolding
Zeer eenvoudig
eenvoudig
met één
één
hand
in- en
en uit
uit te
te klappen
klappen
Geaccepteerd als handbagage in het vliegtuig
Geaccepteerd
alsbaggage
handbagage in
het vliegtuig
accepted as cabin
Geaccepteerd
Geaccepteerd als
als handbagage
handbagage in
in het
het vliegtuig
vliegtuig
BABYZENtM by RECARO

BABYZENtM by RECARO

BABYZENtM by RECARO

Black Edition – Frame zwart
(zonder zitkussen),
incl. regenhoes en adapter
voor babystoeltje
RECARO Young Profi plus

White Edition – Frame wit
(zonder zitkussen),
incl. regenhoes en adapter
voor babystoeltje
RECARO Young Profi plus

Black Edition
met reiswieg YOGAtM

Verstelbare
rugleuning
reclinable backrest
Verstelbare
rugleuning
Verstelbare
Verstelbare rugleuning
rugleuning

www.recaro-cs.com
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4-wheel op
suspension
Vering
alle 4 wielen voor optimaal comfort
Vering
op
alle 4
wielen voor
optimaal comfort
Vering
op
Vering op alle
alle 44 wielen
wielen voor
voor optimaal
optimaal comfort
comfort
babyzen.com

Op wandel

Extreem licht:
Eens gesloten kan deze lichtgewicht buggy Yezz (5 kg)
ook over je schouder gedragen worden. Zo kan je je kindje
onderweg een rustplekje bezorgen bij vermoeide beentjes.

Lite Way
Extreem
compact:
Compact opgevouwen, duwbaar
met één vinger, comfortabel
hangmatzitje en handig opbergvak,
alles staat in functie van
hedendaags comfort.

Vanaf de geboorte te gebruiken. Stevige verstelbare
rugleuning en dito voetensteun. In één handbeweging
neergeklapt. Met bijpassend boodschappenmandje.
Ideaal vervoermiddel voor korte afstanden tot 3 jaar.

Ontdek meer kleuren op www.chicco.be

dit is belgisch

easy
Yezz, held in de stad
Unieke Yezz, technologie en innovatieve materialen om deze buggy
extreem licht, sterk en stabiel te maken. Totale bewegingsvrijheid
in elke situatie. In enkele seconden van duwen naar dragen:
schouderband en lichtgewicht.

De buggy Easy biedt een goede zithouding voor
je kindje: een verstelbare voetensteun en een
rugleuning die je in verschillende posities kan
zetten. En dankzij de vijfpuntsgordel met zachte
schouderpads zit je lieveling gegarandeerd
veilig. Bovendien is de Easy erg licht en door
de wendbare voorwielen draai je hem soepel in
het rond. De praktische kap beschermt je kind
tegen zon en wind en de regenhoes trotseert
elke regenbui. Met de Pericles Easy kan je buiten
komen! Bekijk al onze collecties online op
www.pericles.be of vraag je catalogus aan!

www.quinny.be
Ga naar de instructievideo

www.pericles.be
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Universeel muggennetje
Past op reisbedden, kinderwagens
en buggy’s en is wasbaar.

Buggy Board Maxi
Een handig board voor vermoeide
beentjes van 2 tot 5 jaar. Past op elke
buggy en bij niet gebruik, wordt hij
opgeklapt. www.hebeco.be
www.buggyboard.info

Universele regenbescherming
Past op buggy’s en kinderwagens,
ook met draagmand.

Must have
Accessoires

meer info
www.easywalker.be

Universele parasol
Beschermt 99% tegen
UV-stralen. Eenvoudig
kliksysteem om de parasol
te verwijderen zonder de
fitting van het frame los te
moeten maken. Met een
flexibel tussenstuk kan
je verstellen volgens
de zonnestand.

Luvion Walky
De innovatie op het gebied van leren lopen sinds jaren:
de Luvion Walky, ontwikkeld om je baby de natuurlijke
manier van lopen te leren. www.luvion.nl/walky
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Luvion Kinderwagenhaak
Eindelijk een praktische manier
om je tassen mee te nemen!

Kid-SitTM
De Kid-Sit™ is een meerijdstoeltje voor kindjes vanaf 18 maanden
tot vier jaar (18 kg). Met de Kid-Sit™ Adapter past de Kid-Sit™
nu op vrijwel alle kinderwagens! www.kleinedreumes.nl
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Autostoel

Veiligheid, betrouwbaarheid en comfort:
dé aandachtspunten bij de aankoop van
een autostoel. Autostoeltjes vind je in veel
uitvoeringen en diverse prijsklassen. Kies daarom
voor een autostoel die het best bij jullie levensstijl
of verwachtingen past. Of beter nog: bespreek ze
met een Babyworld-specialist. Hij of zij kent de
materie tot in de puntjes en helpt je graag kiezen.

Veilig de wereld in!
Mee met je mama en papa in de auto.

Vier groepen
Er zijn vier groepen autostoeltjes op de markt,
volgens gewicht en leeftijd.

Plan je de aankoop van een autostoel voor je kindje?
Onze specialisten wijzen je graag de weg door ons ruim aanbod.
Zij kennen bovendien alle veiligheidsnormen én houden rekening
met je gebruiksgemak en het comfort van je kindje.

Gewichtsgroep
groep 0/0+
groep 1		
groep 2		
groep 3		

Gewicht		
tot 13 kg		
9 tot 18 kg
15 tot 25 kg
22 tot 36 kg

Leeftijd
0 tot 12 maand
9 maand tot 4 jaar
3 tot 7 jaar
6 tot 12 jaar

Waar let je op bij aankoop?
Koop je een autostoeltje, kies dan zeker de juiste gewichtsen leeftijdsgroep. Maar er is meer. Bij babystoeltjes en
veiligheidsdraagmanden uit groep 0/0+ is het belangrijk
dat je het babystoeltje tegen de rijrichting in kan plaatsen.
De impact van een botsing is dan veel kleiner. Hoe groter
je kindje wordt, hoe zwaarder. Daarom zijn stoeltjes die je
kan draaien handig bij het in- en uitnemen van je kindje.
Dat spendeert trouwens vaak heel wat tijd in zijn of haar
autostoeltje, kies dus voor luchtig materiaal, armleuningen
en eventueel een slaapstand. En soms is het nodig dat je
stoeltje gemakkelijk van de ene naar de andere wagen kan.
Uiteraard is dit slechts een greep uit de tips bij aankoop van
een autostoel. Onze specialisten vertellen je graag meer.

Correct installeren
Een correcte installatie van je autostoel is essentieel voor
de veiligheid van je kind. Aarzel daarom niet om je stoeltje
bij wijze van test door onze specialisten te laten installeren
in je wagen! Zo leer je hoe je het op de juiste manier vast
zet. Volg steeds nauwgezet de gebruiksaanwijzing van je
zitje om zeker te zijn van een optimale bescherming.

Veilig op weg
Met je kids op weg met de wagen? Laat niets aan het toeval
over en klik ze veilig vast in hun aangepaste autostoel. Let
er zeker op dat het stoeltje goed verankerd is en een goede
bescherming biedt aan het hoofd, ook aan de zijkanten.
Wil je meer weten over hoe je je kinderen veilig vervoert?
Dan verwijst Babyworld graag naar de website
www.ikbenvoor.be van het BIVV, het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid: beslist een aanrader!

Wist je dat?
Kindjes tot 1,35 meter in de auto verplicht in een kinderstoeltje met ECE-keurmerk moeten zitten?
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Autostoel

Wat is IsoFix?
Isofix is een internationaal systeem voor
bevestiging van kinderzitjes in auto's. Het
gaat om twee haken tussen de rugleuning
en de zitting van de achterbank die zijn
verbonden met de carrosserie. Het grote
voordeel: de montage is eenvoudig
en de kans op een foute installatie is
klein. Nieuwe trend op de markt zijn
overigens babyschalen (groep 0+ zitjes)
die gemonteerd worden op een aparte
Isofix basis die in de auto achterblijft.
Het zitje kan vlot en snel op die basis
bevestigd worden, wat een groot voordeel
is in het dagelijks gebruik. Wel altijd goed
controleren of je zitje goed vergrendeld is!
Kijk ook na of je wagen wel is uitgerust met
Isofix. Het systeem is relatief nieuw en komt
dus vooral voor in de nieuwere auto’s.

Opgelet met
tweedehands!
Baby- en kinderspullen zijn niet altijd even
goedkoop en sommige producten heb je
niet eens lang nodig. Daardoor is er een
florerende markt aan tweedehands spullen
zoals bedjes, kinderwagens en autostoelen.
Wees echter voorzichtig wanneer je via internet,
garageverkopen of rommelmarkten ‘koopjes’
gaat doen! Tweedehands spullen, en vooral
autostoelen, voldoen vaak immers niet meer
aan de veiligheidsvoorschriften of kunnen zelfs
onzichtbare schade hebben. Dikwijls ontbreekt
ook de gebruiksaanwijzing, toch essentieel voor
een veilige installatie in je auto. Vergeet niet:
een degelijk autostoeltje is heel erg belangrijk,
want je kindje is een kwetsbare passagier bij
een eventuele aanrijding. Kies daarom voor
producten waarvan je zeker weet dat ze 100%
in orde zijn … die van Babyworld bijvoorbeeld!

Autostoelhoes
Beschermende autostoelhoes van Trixie.
Handig aan te brengen en gemakkelijk af te
nemen om te wassen. www.trixie-baby.com

Cars + Hello Kitty
Babyworld biedt een ruim assortiment auto-accessoires aan:
nekkussentjes, gordelbescherming, organisers, zonneschermpjes
en een beschermhoes tegen vuile voetjes.

Must have
Accessoires

7toffetipsautoritten
voor

Padàlily

Flesverwarmer

Het kussentje dat het dragen van je
autostoeltje verzacht. Omkeerbaar
(2 motieven) en voorzien van
ringetjes om speeltjes aan te
hangen. www.babease.be

Voor in de auto, met klittenband
en kabel van 50 cm.

Iedereen kent de mini-teeveetjes om de autoritten wat
aangenamer te maken voor je kindje. Maar wat kan je
nog uitsteken in een autostoel om de verveling tegen
te gaan? Enkele tips voor leuke, lange ritten.
•
•
•
•
•
•
•

kies enkele leuke speeltjes voor aan de autostoel
een organiser vol leuks om te ontdekken
favoriete muziek van je kindjes om luid mee te zingen
samen leren met kinderliedjes
spelletjes spelen met mama of papa
leren met wat je ziet buiten
een speeltafeltje met spiegel en rammelaar

Achteruitkijkspiegel
Voor aan de hoofdsteun van
de zetel te bevestigen, om je
kindje te observeren als het in
het autostoeltje zit dat tegen
de richting in bevestigd is.
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Nekkussentje
Leuk en handig nekkussentje van Theraline.
www.theraline.com
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Creatis.fix

Groep 0+, van 0 tot 12 maand, 0-13 kg.
De Creatis.fix past op alle kinderwagens van
Bébé Confort. Kan zowel met de Creatis.base
als met de veiligheidsgordel van de auto
gebruikt worden.

Creatis.base
veilig en snel

Ga voor meer info naar www.bebeconfort.be

Pebble

Sterk van
Maxi-cosi!

Groep 0+, van 0 tot
12 maand, 0-13 kg.
Typisch is dat hoofdsteun en
harnas gelijktijdig worden versteld.
Pebble maakt deel uit van de Car
Seat Family: de Pebble en Pearl
passen op dezelfde FamilyFix.base,
het Isofix-systeem dat 4 jaar
lang meegaat.

FamilyFix.base
nieuw en uniek

Pearl

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar, 9-18 kg.
Voorzie je lange ritten, dan is dit de ideale
autostoel: zitcomfort met 5 standen,
easy out-open gordelsysteem en het veilig
FamilyFix.base-systeem dat je al voor Pebble
kon gebruiken. Signalisatie dat het stoeltje
goed is vergrendeld.

Tobi

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar, 9-18 kg.
In deze autostoel zit je kindje hoger, zo kan het beter naar
buiten kijken. De autogordel en het gordelspansysteem
zorgen voor een stevige plaatsing van de autostoel, terwijl
een kleurindicator aangeeft dat je kindje goed vastzit.

Ga voor meer info naar www.maxi-cosi.be
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Maxi-Cosi FamilyFix. Van Pebble naar Pearl groeit dit IsoFix systeem met je kind mee. De Maxi-Cosi Familyfix is
revolutionair op het gebied van veiligheid en gemak bij kinderzitjes. Met dit unieke IsoFix systeem kun je jaren vooruit, want
op de Maxi-Cosi FamilyFix past niet alleen het nieuwe baby-autozitje Maxi-Cosi Pebble, maar ook het nieuwe Maxi-Cosi Pearl
kinderzitje voor kinderen tot 3,5 jaar! De autozitjes klik je razendsnel op de Maxi-Cosi FamilyFix. Net zo snel zet je je kind in de
Maxi-Cosi Pebble of Pearl, dankzij de openstaande gordel. Een ingenieus licht- en geluidssignaal laat je weten dat je veilig op
pad kunt met je kind. Dus nu maar plannen maken en er samen op uittrekken om de wereld te ontdekken. Enjoy. Maxi-Cosi.

www.maxi-cosi.com
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Autostoel

Nieuwe technologie
van Römer

Veilige
basis

Geen compromissen
op veiligheid en comfort

Baby Safe plus SHR ll
Groep 0+, van 0 tot 12 maand, 0-13 kg.
De Baby Safe maakt het mogelijk om je baby veilig
en ergonomisch te vervoeren zowel in de auto als
in combinatie met Travel systemen van Britax-Römer.

Trifix

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar, 9-18 kg.

King Plus

De nieuwste revelatie op gebied van veiligheid van Römer:
De 2 verankeringspunten met de wagen van de Isofix zijn uitgebreid met
het Top Tether-systeem. Tel daarbij de technologie van Pivot Link, een
kantelsysteem dat de hoeveelheid kracht die inwerkt bij een aanrijding naar de
onderkant van de stoel leidt, en de bewegingen van rotaties bij een aanrijding
worden tot het minimum herleid. Voor zijdelingse aanrijdingen is SI-Pad het
antwoord van Römer, eniergieabsorberend materiaal dat ingebouwd is in
de zijpanelen van het stoeltje. 4 Autostoeltjes van Römer beantwoorden
reeds aan deze nieuwste veiligheids- en comfortnormen: Max-Fix, tegen de
rijrichting in, comfortabel en veilig voor de kleinsten. De stoel is makkelijk
te installeren met de Isofix-basis en is licht. Alle comfort zoals ligstand,
5puntsgordel, verkleinkussentje, afneembare hoes, buikkussentje. Met Trifix
introduceert Römer een spiksplinternieuwe generatie Groep 1 ISOFIX+ Top
Tether autostoeltjes. Versafix heeft naast de karakteristieken van de Trifix
bovendien een flexibiliteit ingebouwd dat de stoel makkelijk van de ene wagen
in de andere kan geplaatst worden zonder in te boeten op veiligheid. Xtensafix
is de enige Groep 1 Isofix+ Top Tether autostoel die meegroeit met je kind mét
gebruik van de 5puntsgordel van de stoel.

Groep 1, van 9 maand tot
circa 4 jaar, 9-18 kg.

Versafix

Ideaal voor families met meedere
auto’s want deze stoel laat zich in
een handomdraai verplaatsen in elke
wagen. Comfort voor jou en voor
je kindje: rugleuning kan versteld
zonder het kind uit zijn stoel te nemen,
hoofdsteun en harnas groeien mee.

Groep 1, van 9 maand
tot circa 4 jaar, 9-18 kg.

Max-fix

Groep 0+/1, van 0 tot
circa 4 jaar, 0-18 kg.

Kid Plus

Groep 2/3, van 3 tot
circa 12 jaar, 15-36 kg.
De extra hoge en gevoerde
zijden van de rugleuning
bieden optimale side impact
protection. Te bevestigen met
de driepuntsgordel van de auto.

Duo Plus
Kid-Fix

Groep 2/3, van 3 tot circa 12 jaar, 15-36 kg.
Bij de comfortabele Kid-Fix wordt het zitje vastgemaakt
met het Isofix systeem zodat er optimale bescherming
kan worden geboden. Tevens wordt het kind met
de driepuntsgordel van de auto in het kinderzitje
vastgegespt. De hoofdsteun en rugleuning kunnen
worden versteld en het zitje kan ook enkel met de
driepuntsgordel gebruikt worden.

Meer info op www.unicell.be
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Groep 1/2/3, van 9
maand tot circa 12 jaar,
9 tot 36 kg.
De Duo Plus is zowel met het
Isofix systeem als met de
driepuntsgordel van de auto
te bevestigen. Gebruikt met het
Isofix systeem zorgt het unieke
anti-kantelsysteem ervoor dat
de voorwaartse beweging van
het hoofd tijdens een ongeval
wordt gereduceerd.

Xtensafix
Groep 1/2/3,
van 9 maand tot
circa 12 jaar,
9 tot 36 kg.

Meer info op www.unicell.be
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Axiss

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar,
9-18 kg.

Draait 90°
links of rechts

(STARLIGHT SP)

Deze stoel draait 90° links of rechts naar de
deur toe, zodat je je peuter eenvoudig kan
laten in- en uitstappen.

Ga voor meer info naar www.bebeconfort.be

Rodi Fix

Maxi-cosi
groeit mee!

Groep 2/3, van 3 tot
circa 12 jaar, 15-36 kg.
Isofix-verankering betekent
dat de stoel aan de carrosserie
van de auto zelf wordt
vastgezet. Het stoeltje kan
eenvoudig van de ene wagen
in de andere gezet worden.
In een oogwenk kan je kindje
gaan zitten en makkelijk het
gordelslot vinden.

n
roepe
ECE-g

I
I-IIkg
9 – 36

Starlight SP chocco

Starlight SP navy

Starlight SP oxxy

Starlight SP lagoon

Starlight SP rosy

Starlight SP chilli

Starlight SP midnight

Starlight SP pirate

Rubi

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar, 9-18 kg.
Niet minder dan 7 verstelbare standen voor hoofdsteun en
harnas. Uitgerust met een intuïtief gordelinstallatiesysteem.

Rodi Air Protect

Groep 2/3, van 3 tot circa 12 jaar, 15-36 kg.
De AirProtect-technologie vermindert het risico op hoofdletsels
met maar liefst 20%. Een stabiliteitsanker achter op de hoofdsteun
zorgt voor extra stevige installatie in de wagen. De armleuningen
en een zacht zitting geven extra comfort.

Ga voor meer info naar www.maxi-cosi.be
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Xpace
Groep 1, van 1 tot circa 4 jaar, 9-18 kg.
Ruim zitje, brede rugsteun met comfort in elke groeifase van je
kind. Uniek aanpasbaar veiligheidssysteem: gordels en hoofdsteun
kunnen op een eenvoudige en veilige manier aangepast worden
aan de grootte van je kind terwijl het in de autostoel blijft zitten.
Beveiliging met Top Tether gordel aan de wagen zelf.

GENIEtEN VAN hEt lEVEN, VEIlIG.
RECARO Young line Kinderveiligheidssystemen

Isofix met Top Tether is een
3-puntsbevestigingssysteem van het
autozitje dat bestendigd blijft zodra je de
autostoel in de wagen geïnstalleerd hebt:
de 2 Isofix-connectoren aan de onderkant
van het autozitje worden verankerd met de
carrosserie van de wagen zelf. Het derde punt
is een bevestiging met een extra veiligheid
achter de zitting van de wagen: de Top Tether.

Oasys 2-3
Groep 2/3, van 3 tot circa 12 jaar, 15-36 kg.

N IE UW!

Nog meer comfort door verstelbaarheid onafhankelijk
van elkaar, in hoogte en in breedte. Zitje en rugleuning zijn
verstelbaar in 4 standen. Omhullende, wasbare bekleding.
Kan met of zonder de extra beveiliging met de Isofixconnectoren aan het frame van de wagen verkregen worden.

RECARO Monza Nova IS
Mocca

RECARO Young Profi plus
Black

RECARO Young Expert plus
Graphite

RECARO Young Expert
Shadow

RECARO Polaric
Cherry

ca. 9 maanden tot 12 jaar
9 tot 36 kg
ECE-groep I–III

tot ca. 15 maanden
tot 13 kg
ECE-groep 0/0+

ca. 9 maanden tot 4 1/2 jaar
9 tot 18 kg
ECE-groep I

ca. 9 maanden tot
4 1/2 jaar
9 tot 18 kg
ECE-groep I

ca. 9 maanden tot
4 1/2 jaar
9 tot 18 kg
ECE-groep I

RECARO Young Sport
Pink

RECARO Monza Nova Seatfix
Saphir

RECARO Monza Nova
Mocca

RECARO Milano
Violet

ca. 9 maanden tot 12 jaar
9 tot 36 kg
ECE-groep I–III

ca. 3 tot 12 jaar
15 tot 36 kg
ECE-groep II–III

ca. 3 tot 12 jaar
15 tot 36 kg
ECE-groep II–III

ca. 3 tot 12 jaar
15 tot 36 kg
ECE-groep II–III
www.recaro-cs.com
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Comfort en
veiligheid

Isofix met FixPlus is een
3-puntsbevestiging-systeem van het
autozitje: de 2 Isofix-connectoren aan
de onderkant van het autozitje worden
verankerd met de carrosserie van de
wagen zelf. Het derde bevestigingspunt
gebeurt hier met de gordel van de wagen.

Meer autostoelen op www.chicco.be
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Autostoel

Coast
Rocky Mountain

Rocky Mountain

Rocky Mountain

Assure

Groep 1, van 9 maand tot circa 4 jaar, 9-18 kg.

Groep 2/3, van 4 tot circa 12 jaar, 15-36 kg.

Typisch voor deze autostoel zijn de grote 'vleugels', extra
bescherming voor het hoofd van je baby bij zijdelingse
botsingen. Comfort wordt geboden door niet minder dan
5 kantel- tot slaapposities, meegroeiende hoofdsteun
en een verstelbare veiligheidsgordel.

Zitverhoger met Side Impact Protection: optimale zijdelingse
bescherming van het hoofd, de rug en de heupen. De hoofdsteun heeft
5 verstelbare posities en beschermt het hoofd volledig met de memory
foam. Met zachte armleuningen
en 2 bekerhouders.
Meer producten op www.graco.eu

Heavenly Blue

Classic Black

S I RONA

Classic Black

Heavenly Blue

J U NO-FIX

Classic Black

Heavenly Blue

SOLUTION X2-FIX

E E N R EVOLUTIONAI R PE RSPECTI E F

DE VE I LIG H E I DSSPECIALIST

B ESCH E R M I NG ZON DE R COM PROM IS

ECE R -44/04
G ROE P 0+/ I
VAN 0 TOT 18 KG
(± 4 JAAR)

ECE R -44/04
G ROE P I
VAN 9 TOT 18 KG
(± 9 MAAN DE N - 4 JAAR)

ECE R -44/04
G ROE P I I / I I I
VAN 15 TOT 36 KG
(± 3 - 12 JAAR)

• achterwaarts gericht vanaf de geboorte tot
18 kg (tot ± 4 jaar)
• 360° draaimechanisme
• eenvoudige in-/uitstappositie
• optioneel voorwaarts gericht
van 9 - 18 kg (± 9 maanden - 4 jaar)
• lineaire bescherming bij zijdelingse
botsingen (L.S.P. System)
• 10-voudig in hoogte verstelbare hoofdsteun
• Met één klik installeerbaar door Isofix
• Zit- en ligpositie met één hand verstelbaar
• 5-puntsgordelsysteem (achterwaarts)
• veiligheidskussen (voorwaarts)

• in diepte verstelbaar zitkussen
(octrooi is aangevraagd)
• verbeterde lineaire bescherming
bij zijdelingse botsingen
(L.S.P. System Plus)
• verstelbare ligfunctie
• 8-voudig in hoogte verstelbare hoofdsteun
• luchtcirculatiesysteem
• ISOFIX Connect systeem
• verstelbare rugleuning
• ultra lichtgewicht

BeSafe iZi Up X3 (FIX)
•
•
•
•

15-36 kg (4-12 jaar)
Groeit mee met het kind
Unieke slaapstand
SIP (Side Impact Protection):
zijdelingse bescherming
• SIR (Side Impact Rotation)

• verbeterde lineaire bescherming
bij zijdelingse botsingen
(L.S.P. System Plus)
• in 3 posities kantelbare hoofdsteun
(gepatenteerd)
• 11-voudig in de hoogte verstelbare
hoofdsteun
• verstelbare rugleuning
• extra breed en diep zitkussen
• ISOFIX Connect systeem
• extra zachte en comfortabele bekleding

Side Impact Rotation
Baby
Innovation
Award
by

BeSafe Pregnant iZi FIX
• Zorgt dat de positie van de heupgordel altijd goed is.
Eén autogordel - twee levens!
• Aanbevolen vanaf 2 maanden zwangerschap.
132 baby-world.be
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Het gepatenteerde SIR-principe zorgt ervoor
dat de iZi Up X3 FIX bij een zijdelingse aanrijding
wegdraait van de kant van de aanrijding. Op die
manier wordt de beweging van het hoofd opgevangen door de
hoofdsteun van de autostoel en niet door het portier van de auto.
Vind ons ook op Facebook
www.facebook.com/oogappel.be
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Logeren

Ten volle genieten ...
Oma Myriam: “Zaterdag komt Wout logeren, ons eerste
kleinkindje! Gelukkig voelt Wout zich bij opa en oma erg op zijn
gemak. Daar zitten de spullen van Babyworld ongetwijfeld voor iets
tussen. Ons kleinzoontje slaapt immers heerlijk in zijn reisbedje en
dankzij de babyfoon met camera zijn we gerustgesteld en kunnen
ook wij op beide oren slapen. Bovendien legt mama telkens zijn
favoriete tutje en dekentje klaar. Zo’n logeerpartij is steeds weer
ten volle genieten, voor Wout … én voor ons!”

Opblaasbaar bedje
Het ideale reisbedje voor kindjes
van 2 tot 6 jaar. Door de 2 hoge
randen kan je kindje niet van het
bedje rollen. Door het gedeeltelijk
los binnenmatrasje kan je het
goed en stevig opmaken.
www.chamo.be

Leuk logeren
Een nachtje bij oma, een weekendje weg of een
verre wereldreis. Met je baby is het altijd avontuur
en gelukkig bestaan er veel handige spulletjes.

Dushi trolleys
Ik ga logeren en neem mee... een toffe trolley van Dushi!
Met veel kleurtjes en handige vakjes. Mijn vrienden Chick,
Dunk, Flo en Rabbit gaan ook mee! www.dushi.be

Travel Booster
Kan overal mee en is in
een oogwenk open- en
dichtklapbaar. Sterk
en stabiele bevestiging
aan elke stoel. Met een
3-puntsgordeltje voor
je kindje tot 18 kg.

Sena reisbed
Dankzij het slim zigzag frame
ontwerp, klapt het bedje heel
eenvoudig uit tot een zacht en
stabiel dromenland, en klapt later
weer met één hand in om makkelijk
te verdwijnen. www.nuna.eu

Wist je dat?

Wrapper Newborn Star van Lodger
Dit 100% katoenen inwikkeldekentje voor
de allerkleinsten is ideaal voor dagdagelijks
gebruik: zowel binnen als buiten, ’s nachts als
overdag. En de stof voelt zo zacht als een
babyvelletje. www.oogappel.be

Je kindje nog liever gaat logeren als hij zijn spullen met trots zélf kan meenemen in een toffe trolley?
134 baby-world.be
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Skip Hop rugzakje,
met een trendy en functionele
rugzak steelt je kleine kapoen
ongetwijfeld de show. Duurzaam
materiaal en grillige details
maken van de Zoo Pack de
perfecte on-the-go-rugzak
voor kids on-the-go!
www.hebeco.be

C

Sugar Booger rugzakjes, stoere rugzakken in hippe prints
op maat van peuters en kleuters. Met een grote ritszak aan
de binnenkant. Te sluiten door een brede, stevige klittenband.
Volledig afwasbaar, binnen en buiten. www.kukcompany.com

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Cuties and Pals
De trolleys en rugzakken van Cuties
and Pals zien er niet alleen super
cool uit, ze zijn ook heel kwalitatief en
kunnen tegen een stootje. Het rugzakje
met zachte rugzijde is ideaal voor
dagelijks gebruik. De trolleys kunnen
als handbabage mee in het vliegtuig.
www.malin-agency.be
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www.babylonia.be

geen gespen of knopen
die pijn kunnen doen

100% biologisch katoen
met demonstratie DVD

past altijd - zonder
ingewikkelde verstellingen!

Gewatteerde schouderriemen
verstelbaar van 60 tot 115 cm

Kapje

Grote buitenzak
met ritssluiting

Gewatteerde heupriem
verstelbaar van 60 tot 140 cm
voor meer comfort

Wasmachinebestendig

Je baby dragen maakt de overgang
naar de buitenwereld makkelijker
voor je baby en stabiliseert zijn
hartritme en temperatuur. Baby’s
die worden gedragen, huilen
gemiddeld zo’n 43% minder vaak.
Dankzij de Ergobaby Draagzak is
je baby altijd dicht bij jou en kan jij
je dagelijkse taken uitvoeren.

Baby Verkleinkussen met
uitneembaar ondersteuningskussen,
van de geboorte tot 4-5 maanden
0* - 24 m

Vind ons ook op Facebook
www.facebook.com/oogappel.be

6 - 48 m
6 - 48 m
*Met Baby Verkleinkussen (3,2 - 5,5 kg)

“Babylonia draagdoeken zijn bevorderlijk voor een gezonde ontwikkeling van de heupjes”
dr. E. de Visser – orthopedisch chirurg en specialist op het gebied van kinderorthopedie Rijnstate ziekenhuis Arnhem

Je draagt je baby dicht tegen je aan in de aangeraden M-houding: baby’s knieholtes zitten hoger dan de billetjes.
Hierdoor ondervindt je baby geen enkele rugbelasting en wordt een goede ontwikkeling van zijn heupjes bevorderd.
Het maakt niet uit of je kindje 2 maanden of 2 jaar oud is: je kunt de draagdoek altijd van knieholte tot knieholte
uitspreiden. Hierdoor zit je baby steeds in de ideale houding, volledig ontspannen tegen je aan.

M-houding

Baby’s hebben huidhonger! In een draagdoek voelen baby’s zich veilig en geborgen!
Hulp nodig bij je keuze? www.babylonia.be biedt raad! Veel informatie, alle handleidingen, de Tricot-Slen instructie DVD
en een uitgebreide FAQ... je hoeft alleen nog je favoriete kleur te kiezen!

TRI-COTTI

BB-SLING

BB-SLEN

BB-TAI

’t Wordt pas een leuke rit
als uw baby comfortabel zit.

Het ultieme reiscomfort met de AeroMoov Air Layer
Reizen met kleine kinderen is nooit makkelijk. Gelukkig is er de AeroMoov Air Layer om
uw kind onderweg blij te houden. Deze ademende luchtlaag past vlot op elk autostoeltje
of kinderwagen, en houdt bovenal uw baby fris en droog. De 3D-honingraatstructuur
verzekert een optimale luchtcirculatie en voert alle overtollige lichaamswarmte af zodat
het transpireren vermindert. Hij is gemaakt van biologisch katoen en is superzacht en
100% veilig. Laat het over aan AeroMoov en uw kind reist in alle comfort met u mee.

www.aeromoov.com
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Funny Slaaptrainer Babyzoo
Helpt vroeg opstaan te voorkomen en leert je kind langer
in bed te blijven. Analoge en digitale klok, alarmfunctie met
jungle geluiden, ogen open en dicht functie, nachtlampje
van 30 seconden. www.mercatortrading.be

Kabouterlantaarntje
Een zacht lichtje stelt je baby
gerust. Vanaf peuterleeftijd
kan je kindje het lichtje
versterken en doet het
lampje dienst als zaklamp.
www.beaba.com

Wandnachtlampje
Vrij ademen
V-1700 Vicks-apparaatje + pads V-H5B,
om de luchtwegen van je kindje vrij te
maken en houden. www.mamelou.be

Met geluid- en lichtsensor: licht
automatisch op bij geluid en schakelt uit
bij voldoende licht of keuze tussen zwak
en sterk schijnsel. www.beaba.com

Hello Kitty
Luchtbevochtiger voor op de kinderkamer
van je babygirl. Technische gegevens vind
je op www.lanaform.com

Een veilige thuis

Stapel Baby Bed Blocks®

Een luisterd oor en een luid alarm...

Plaats je onder de poten van het bed van je baby
wanneer hij verkouden is of last heeft van verstopte
neus of oorpijn. Keuze uit doos met vrolijke kleurtjes
of zwart/wit/grijs. www.mercatortrading.be

Babycall calling...
Perfect toezicht voor je baby tot 200 m in open lucht met
een analoge, ultracompacte babyfoon: frequentiecode wisselt
continu om interferentie te beperken en hij schakelt automatisch
over in standby als er geen geluiden worden waargenomen in
de babykamer. www.beaba.com

Gezellig met je vrienden tafelen terwijl de kindjes boven slapen.
Dankzij de babyfoon kan je ze horen en zien. Met een nachtlichtje
en een hekje voor de trap zijn ze ook veilig.
baar
Verkrijg eo
met vid

Hekje ‘verdwijnt’

Wist je dat?

Dé digitale babyfoon

Design hekje voor trap of deur

Bereik 300 m. Volledig storingsvrij door de koppeling aan elkaar.
Met nachtlampje, intercom en kamerthermometer. Het sensormatje
wordt onder de matras gelegd en geeft alarm indien er geen beweging
gedetecteerd wordt. Ook verkrijgbaar met video: als ouders kan je dan
je baby permanent zien. www.tommeetippee.be

Kiddy Guard Accent is makkelijk te monteren, tot 1 meter.
Neemt minimale ruimte in beslag, ‘verdwijnt’ bij niet in gebruik.
Met één hand te bedienen, kan manueel op slot worden gedaan.
Test het uit op www.hebeco.be

De meeste ongevallen thuis gebeuren. Bereid je daarom goed voor en pas je huis veilig aan.
140 baby-world.be

141

Veilig

Welkom op de Tuftrein!

DUTC
DESIGH
ain’t that N

fine

Deze luchtbevochtiger met ionenfunctie is
ideaal voor de kinderkamer. De ‘Tuftrein’ tuft
9 uur aan een stuk zonder onderbreking en is
geschikt om behalve water (capaciteit 1,8 liter)
ook essentiële oliën te verdampen. Met zacht
blauw controlelampje en kalkfilter.

Beertje Mixy
Luchtbevochtiger met
ionenfunctie. Voorzien van
een kalkfilter, een capaciteit
van 2 liter en een autonomie
van 18 uur hoef je er amper
naar om te kijken.

Contactloos meten
De infraroodthermometer ‘New Tech’
heeft geen nood aan contact om de
temperatuur te checken. Kan gebruikt
worden om je voedings-, lichaams- of
omgevingstemperatuur te meten. Op het
LCD-scherm met achtergrondverlichting
lees je snel het aantal graden.

Mag het ietsje meer zijn?

De sprekende speen
‘Baby Digital’ is een babyspeen met
ingebouwde digitale thermometer. Deze
‘sprekende speen’ heeft een geluidsalarm en
LCD-scherm voor lezing van de temperatuur.

Op zoek naar een babyweegschaal die exact is én gemakkelijk
te gebruiken? Deze weegt tot
5 gram nauwkeurig! Je laatste
weging wordt bovendien
onthouden in het geheugen.

Natural Health Care
Lanaform, dat is een schat aan producten voor welzijn en
lichaamsverzorging, ook voor baby’s en jonge kinderen.
Niet te missen in een jong gezin! Deze pagina toont je
een kleine greep uit het groot aanbod.

Meer producten op www.lanaform.com
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SCD610
100% storingvrij
• LCD kleurenscherm 2,4 inch
• kristalhelder beeld en geluid
• maximaal bereik van 150 m
• instelbare geluidsgevoeligheid
• batterij bijna leeg-indicatie
• activatie bij geluid
• tot 4 camera’s op dezelfde ouderunit
• infraroodnachtzicht
• vrije plaatsing dankzij muurbevestiging

2
1

Top:
1. Top digital audio, geen intereferenties, wel stemactivatie via
de 2 wegen. Temperatuurweergave. Nachtlampje met vaste of
variabele sterkte en 6 slaapliedjes, Mp3-aansluiting. Bereik: 330 m.
2. Top digital video, heeft nog als extra een draaibare infrarood
camera met digitale zoom op het touchscreen. Ook voor foto’s
bruikbaar. Bereik: 150 m.

SCD505
100% storingvrij
• kristalhelder geluid
• maximaal bereik van 330 m
• autonomie tot 24u
• instelbare geluidsgevoeligheid
• batterij bijna leeg-indicatie
• Eco – modus activatie bij geluid
• terugspreekfunctie om baby
gerust te stellen
• rustgevende slaapliedjes
• geruststellend nachtlampje

3

Essentieel:
3. Essential digital audio, geen
interferenties, wel stemactivatie en
nachtlampje met vaste of variabele
sterkte. Bereik: 200 m.
4. Essential digital video,
heeft als extra ook de draaibare
infrarood camera en een groot
scherm. Bereik: 150 m.

4

SCD525

Hallo, Hallo, ...
Chicco biedt een ruim gamma babyfoons aan. Een babyfoon is een
belangrijk toestel dat betrouwbaar en gebruiksvriendelijk moet zijn.
Bedenk bij je aanschaf alvast je criteria waaraan je babyfoon
moet voldoen: het bereik, de terugspreekfunctie, het beeld, de
temperatuurweergave en de mogelijkheid tot ruisvrij functioneren
zijn zo al een paar belangrijke functies.

Meer info op www.chicco.be
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Basis:
5. Basis audio,
Analoge technologie: beperkte
interferentie. Met stemactivatiefunctie
en weergave van de geluidsintensiteit
(waargenomen op de baby-unit).
Bereik: 150 m.

5

100% storingvrij
• kristalhelder geluid
• maximaal bereik van 330 m
• autonomie tot 24u
• instelbare geluidsgevoeligheid
• batterij bijna leeg-indicatie
• Eco – modus
• terugspreekfunctie om baby gerust te stellen
• op afstand in te schakelen nachtlampje en slaapliedjes
• controle en alarm van de kamertemperatuur
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SmartNOVA

Digital Green

High Care

Expert Care

Nieuwe digitale technologie zonder interferenties
met lage emissie, voor je baby’s veiligheid. Bereik
van 800 m, stemactivatie, regelbaar volume,
alarm als de batterijen verzwakken of buiten
bereik. Extra zender apart verkrijgbaar.

DCS systeem: 136 ontvangstkanalen om de
auditieve storingen voor 100% te verwijderen.
1 km bereik. 4 alarmen: visueel, auditief,
trilfunctie en temperatuur (max-min). Alarm
als de batterijen verzwakken of buiten bereik.

1 km bereik, numerieke functies, 16
kanalen, 2 stopcontacten + sokkel
+ 1 lithiumbatterij. Vibrerend signaal
en visueel alarm. Alarm als je bereik
verliest of de batterijen verzwakken.

• Digitale transmissie met
CARE technologie
• CARE sluit 98% van de straling uit,
in vergelijking met DECT, maar is
net zo makkelijk in gebruik
• Automatisch van kanaal wisselen:
storingvrij en 100% privacy
• Tweerichtingscommunicatie
• Lichtjes geven
het geluidsniveau weer
Dankzij de CARE-technologie zoekt de babyfoon
zelf een storingsvrij kanaal, en dit zonder de
schadelijke pulserende microgolfstraling. CARE sluit
98% van de straling uit, in vergelijking met DECT.

Anatomisch kussen

Technologie

Het past op alle relaxen, schommels en
autostoelen. Het hoofdsteuntje en de
beenranden zorgen voor een goeie houding.

DECT

Uitgangs- Straling
vermogen
250 mW Pulserend

ECO DECT

50 mW

Pulserend

CARE

6 mW

Niet pulserend

CARE eco-modus 0,6 mW

Niet pulserend

Analoog

Niet pulserend

10 mW

• Geeft de omgevingstemperatuur
aan (-10 tot 45 °C)
• Trilfunctie
• Nachtlampje met dimmer
• 450 m bereik in openlucht
• Levensduur batterijen
tot 72 uur in stand-by
• Beide units geven
het batterijniveau weer
• Li-ion batterij in beide units

Vind ons ook op Facebook
www.facebook.com/oogappel.be

PrimaNOVA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitale babyfoon met analoge transmissie
Storing- en stralingvrij
4 kanaalkeuzes
450 m bereik in openlucht
Activatie door geluid
Regelbaar volume
Visuele geluidsindicatie
Polsriempje
Werkt op adapter, batterijen apart verkrijgbaar

Altijd dichtbij je baby
zelfs in een andere ruimte!

Babyfoon Digitaal Plus
Babyfoon Classic
Analoge babyfoon met buiten bereik en
batterij-indicatie. Licht signalen voor een
visuele waarschuwing en een nachtlampje.

Automatisch
ledwaaklampje met
ultrasone muggenverjager

Storingsvrije DECT babyfoon met buiten bereik en
batterijindicatie. Docking station voor makkelijk
opladen. Lichtsignalen voor een visuele
waarschuwing. Terugspreekfunctie, temperatuurindicatie,
timer, trilfunctie, nachtlampje,
pager en LCD display.

Automatisch aan en uit,
lange levensduur, wisselend
zachte kleuren.

Digitale luchtbevochtiger
Automatische regeling tussen
30% en 90% vochtigheidsgraad.
360° draaiende stoomuitlaat,
compartiment voor natuurlijke
oliën.

Heerlijk nestje met
Lees meer op www.chamo.be
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Video met digitale camera

Love Nest
Een onontbeerlijk kleinnood in
je baby’s bedje: een fysiologisch
kussentje om te voorkomen dat
je baby’s hoofdje afplat. Ook
te gebruiken in een relax, een
draagmand of autobedje, een park,
kortom overal waar je baby ligt.

Met kleuren video display en
infrarood voor nachtzicht, zoom
en capaciteit tot 100 foto’s.
Kan gebruikt worden als digitaal
fotolijstje. Buiten bereik- en
batterijindicatie. Lichtsignalen
als visuele waarschuwing. Terugspreekfunctie, temperatuurindicatie,
timer, nachtlampje, pager.

Sensormat
Geplaatst onder het matrasje van je baby reageert de
mat zelfs op ademhaling met een zachte ‘klik’ en een
lichtsignaal. Bij geen beweging binnen 20 seconden
gaat er een alarm. Kan zelfstandig gebruikt worden of
in combinatie met een TOMY babyfoon. Aanpasbare
volumeknop. Batterij-indicatie.
Veilig slapen op www.tomy.com
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Handig zo’n hekje

Belangrijke bewegingsmonitors
Een extra gemoedsrust
voor ouders.

Respisense Ditto

1
3

trilt wanneer er geen ademhalingsbewegingen
geregistreerd worden. Indien de beweging niet
wordt hervat door de trilstimulatie wordt een
geluidsalarm in gang gezet. Verderlicht en
voorzien van batterijen.

Snuza Halo

Respisense Data
naast het trillen en het alarm wordt bij de
Respisense Data de ademhalingsbewegingen
opgenomen zodat het slaappatroon nadien
kan herbekeken worden.

2
4

trilt ook wanneer er geen
ademhalingsbewegingen geregistreerd
worden. Indien de beweging niet wordt
hervat door de trilstimulatie wordt een
geluidsalarm in gang gezet.

Zekere nachten op www.unicell.be

Kan in
een hoek
aangebracht
worden
1. Klemhek Premier
Het hekje dat zonder schroeven tussen alle deuren en trapleuningen
van 73,50 tot 119,30 cm past. Standaard tot 80 cm. Verlengstukken
apart aan te schaffen. Met ingebouwd mechanisme dat verkeerde
opbouw uitsluit.

2. Schroefhek Flexi Fit

Veilige hekjes
Eén van de meest nuttige babyartikelen is het veiligheidshekje.
Dit verhindert dat kleine avonturiers alleen de trap op- en afgaan,
de kamer uitsluipen, de haard aanraken, enz... Baby Dan is sinds
1967 wereldleider op het gebied van veiligheid in huis en biedt
diverse oplossingen, afhankelijk van je situatie.

De oplossing voor speciale deur- of trapopeningen want het beslag kan
in een hoek aangebracht worden. Het hekje kan langs beide kanten open
én met één hand bediend worden. Openingen tussen 69 en 106,5 cm
(hout) en tussen 67 en 105,50 cm (metaal).

3. Klemhek Easy Close
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Opblaasbare bedverkleiner

Deze eenvoudig te gebruiken bedrail
vergemakkelijkt de overgang naar
een groot bed. Te gebruiken op vrijwel
alle bedden. Kinderslot voor extra
beveiliging en zacht omhulsel. De
rail klapt naar beneden zodat je kind
makkelijk uit bed kan klimmen. Plat op
te bergen. 102 cm. www.tomy.com

Veilig slapen in een groot bed!
Te plaatsen onder het onderlaken,
zo blijft de bedrand goed op zijn plaats
en rolt je kind niet uit bed. Superhandig thuis
en voor logeerpartijtjes. Geleverd met tasje,
pomp en reparatieset. Lengte: 121 cm.
www.chamo.be

Dit klemhekje is gemakkelijk zonder gereedschap te monteren met slechts
4 ankerpunten. Het deurtje sluit automatisch en opent gemakkelijk met
één hand. Een indicator geeft aan of het goed gesloten is.

4. Vrijstaand park Park’a Kid
De veiligste hekjes op www.babydan.be

Universele bedrail

Te gebruiken als park of als extra lang veiligheidshek, met
muurbevestigingsset. Wasbare parkligger is inbegrepen.
Bestaat uit 6 hekjes van 60 cm elk, één als deur te gebruiken.

De meeste kindjes verhuizen van babybed naar groot bed tussen
de leeftijd van twee en drieënhalf jaar. Doe dit niet te overhaast,
want de overgang kan moeilijker zijn dan je denkt. Investeer in
bedhekjes van goede kwaliteit en bekijk het nacht per nacht.
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Mama

Voor mama!

Wist je dat?
Sommige zwangere vrouwen een onweerstaanbare drang ontwikkelen om dingen te
eten als ijs, klei, kalk, tandpasta... Dus niks
mis met frietjes met chocolade, toch?

Laat je verzorgen en verwennen...
met een handige tas, een stevige steunband,
lekker ruikende producten, een handige bh,
een goed boek en informatieve apps.
Grand Central verzorgingstas
Ideale tas voor een weekendje weg of voor
mama’s die niets willen vergeten. In deze grote
luiertas kan echt alles! www.hebeco.be
www.skiphop.com

t veel
Grote tas me s!
handige vakje

Babyscheurkalender 1e levensjaar

Allover

Volg de evolutie van je baby van dag tot dag!

Moderne voedingsstola met knopen,
op verschillende manieren te draperen,
voor het intiem geven van borstvoeding.
www.lassig-fashion.com

Bellyband

Weleda
Alles voor de natuurlijke verzorging van
moeder en kind. www.babylonia.be

Bola

jgen
Leuk om te krin!
of om te geve

Zwangerschapsbelletje, een mooi
sieraad voor jou, een rustgevend geluid
vóór en na de geboorte voor je baby.
www.babylonia.be

Voor modische bijna-mama’s, dat je buikje
in de kijker zet. Verkrijgbaar in diverse prints
en kleuren. www.lassig-fashion.com

LilyPadz
Revolutionair zoogcompres
dat lekken van moedermelk
voorkomt. LilyPadz gaan
maandenlang mee en zijn
onzichtbaar en veilig onder je
kleding. www.babylonia.be

Angel Sound

Photo in the box
Een uniek concept voor een
fotoreportage bij je thuis.
www.photointhebox.be
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Prenataal luisterapparaatje
om de hartslag, stampjes
en hikjes van je ongeboren
baby te beluisteren en op te
nemen op pc. Met gratis cd.
Inclusief batterij en een tube
Parker Ultrasonic Gel.
www.belkur.com
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Wereldse tassen

Handige tassen voor globetrotter ouders en hun baby’s. Al deze tassen hebben
een uitneembare isothermische zak voor 2 babyflessen, een uitneembaar antibacterieel
tasje voor de fopspeen, een accessoire-vakje voor de ouders, haken voor bevestiging
aan de kinderwagen, draagriem, los of ingewerkt verzorgingsmatje. De tassen Sidney,
New York en Genève kunnen op een trolley geschoven worden en in de weekendtas
Amsterdam zit ook nog een extra tasje voor babydoekjes.

tasje
Met fopspeen r
o
en gespen vo agen
aan de kinderw

Tas Genève XL
in taupe/zwart, zwart/grijs en grijs/blauw
C

M

Y

Tas New York City XL

CM

in zwart, grijs en chocolade

MY

CY

CMY

K

Tas Sidney L
in bruin/lime, grijs/rose
en grijs/bleu

Tas Stockholm L
in grijs/grijs en grijs/zalm
Deze tas gaat heel ver open.

Weekendtas Amsterdam XXL
Bodem van de tas vergroot.
Meer modellen op www.beaba.com
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Mama

Allis

Sweetheart

black

black and minked grey

Camana Combo
black

Stijlvol
van kipling

Alles
over de
mentale
ontwikkeling
Als je baby geboren is, wil je als ouder alles weten over de periodes
die jou en je baby te wachten staan. Je zou het liefst in zijn hoofdje
willen kruipen en weten wat er daar omgaat. Oei, ik groei! geeft
ouders dat inzicht en is niet voor niets een wereldwijde bestseller en
al 15 jaar het handboek over de mentale ontwikkeling van een baby.

Joepie, een hip boek!
Babyboeken met veel kleurrijke illustraties, grappige
vraagjes en versjes en plaats voor je eigen foto’s.
Om alles op te schrijven en te bewaren, van (voor)
de geboorte tot de eerste verjaardag!
Wij maken kinderdromen waar

Meer info op www.kosmosuitgevers.nl

Camana Basic
black and gentle grey

Sportief van Hedgren

Mila

Tom

black and
charcoal grey

black, brown,
charcoal grey and red

Lot

www.clavisbooks.com

De boeken wedstrijd!
Win dit pakket van 10 leuke boeken van Deltas!
Ga langs in je Babyworld-winkel en neem deel!

Emma

5x mama
5x kids
Herlikino
black and white

Mime
capuccino and yellow

Nieuw van Boo!
Meer tassen op www.unicell.be
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Pierrot
fuchsia and orange
Meer info in je Babyworld-winkel
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www.babylonia.be

• Form Fix: het allerbeste positioneringskussen met
de fijnste korreltjes voor het grootste comfort!
• voor een extra steuntje tijdens je zwangerschap
en daarna als voedingskussen!

+

Mama

Een bijzonder kussen
voor bijzondere momenten.

=

• ook een ideaal geschenk voor ‘oudere ouders’ of
voor jezelf om lekker ontspannen te zitten en liggen.

Halve maankussen

• met de Sit Fix hoes maak je van je Form Fix heel
eenvoudig een super handig poefje!

Handig buiksteun- en voedingskussen,
comfortable hoofd- en nekkussen,
behaaglijk knuffel- en leeskussen.

Origineel voedingskussen
Voor een optimaal comfort tijdens de
borstvoeding en een goede nachtrust.

zwangerschapsslip

figuurcorrigerende
borstvoedingstop

diverse (verstelbare) steunbanden

sluitband in
biologisch katoen

De zwangerschapscollectie van Carriwell
ondersteunt je lichaam daar waar je het het
meest nodig hebt. De naadloze ontwerpen
zijn onzichtbaar onder kleding en de
zachte ademende materialen zitten heerlijk
comfortabel! Bekijk de volledige collectie
van Carriwell op www.babylonia.be.

diverse zoogcompressen
in katoen, zijde en wol

naadloze voedingsbeha
zowel in microfibre als in
biologisch katoen

Een extra steun
Je schaft het best je Theraline voedingskussen aan tijdens je
zwangerschap: vanaf de 6e maand bezorgt het je buikje en benen
een goeie ondersteuning tijdens het slapen. Bij (borst)voeding
neemt het optimaal de vorm van je baby aan, de druk op je nek of
schouders wordt opgevangen en je ondersteunt je rug, zo kan je
ontspannend voeden en knuffelen. Het Theraline voedingskussen
is gevuld met zandfijne originele microparels en is licht als veertjes.
De afneembare hoezen zijn wasvast, zacht en extra dik. Theraline is
geur- en geluidloos. Het bevat geen schadelijke stoffen (Toxproof®
certificaat). Zijn veelzijdigheid laat zich nog jaren bevestigen:
iedereen in huis wil wel een Theraline-kussen om zich ontspannen
neer te vlijen of te lezen.

Handige kussens op www.theraline.com
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Geboortelijst

Check the list

samenstellen
Om goed te slapen

Voor in bad

Om lekker te eten

Om leuk te spelen

Om op wandel te gaan

Voor in de auto

Voor een veilig huis

Voor de mama

Bed

Verzorgingscommode

Fles- en potjesverwarmer

Speelpark

Kinderwagen

Autostoel + veiligheidsbasis

Babyfoon/-camera/matje

Lectuur

Wieg of parkwieg

Verzorgingskussen +

Sterilisator + tang

Parklegger en -omtrek

Buggy

Verkleinkussen voor

Luchtbevochtiger

Foto-album

Bedomrander

hoes (2 stuks)

Stoomkoker

Activiteitencenter

Matras voor kinderwagen

autostoeltje

Bedrail, bedverkleiner

Zwangerschapsbeha’s

Parkwiegbekleding

Opbergmandje voor luiers

Blender

Speelgoed

Hoeslaken kinderwagen

Voetenzak voor autostoel

Deur-, traphekje

Zwangerschapsbelletje

Matras voor bed

Badje, bademmer + staander

Keukenrobot

Speeltapijt

Donsdekentje voor kinderwagen

Zonnekapje voor autostoel

Stopcontactbeveiliging

Zwangerschapsslips

Matras voor wieg

Antislipmatje

Bestekje

Babyboekjes

Donsovertrek kinderwagen

Babyreismand

Blokkeersystemen

Badpak

Matrasbeschermers

Badspeeltjes + opbergkit

Mixertje voor de zuigfles

Rammelaar

Regenbekleding voor

Reisbedje

voor kast, frigo, vensters

Buiksteungordel

voor bed (2 stuks)

Babyolie

Zuigfles groot (6 stuks)

Knuffels

kinderwagen

Reispotje

Fornuisbeveiliging

Zwangerschapskledij

Matrasbeschermer

Babyshampoo

Zuigfles klein (2 stuks)

Bijtring

Universele regenbekleding

Reiskoffer

Hifi-beveiliging

Voedingsstola

voor wieg (2 stuks)

Babyzeep

Borstpomp en -compressen

Sabbelpopje, -doekje

Universeel muggennet

Matras voor reisbedje

Tafelhoekbeschermers

Voedingsbeha

Hoeslakens voor bed (2 stuks)

Babyzalf

Flesspenen

Blokken

Parasol

Hoeslaken voor reisbedje

Nachtlampje

Borstcompressen

Hoeslakens voor wieg (2 stuks)

Badspons/washandje

Doseerdoosjes

Speelgoedboog

Zonnescherm voor buggy

Zonneschermpje voor wagen

Balkonnet

Voedings-/

Dons of dekentje voor bed

Shampoohoed

voor melkpoeder

Muziekmobiel

Looptrainer

Halssteuntje

zwangerschapskussen

Dons of dekentje voor wieg

Badring/badsteun

Thermos

Wagenspanner

Kinderwagenhaak

Gordelgeleiders

Verzorgingsproducten

Donsovertrekje of lakentje

Badthermometer

Bewaarpotjes

Opbergkoffer speelgoed

Voetenzakje

Opbergtas voor wagen

Verzorgingstas met luiermatje

voor bed (2 stuks)

Kamerthermometer

Flessenborstel

Schommelstoeltje

Boodschappenmand

Flesverwarmer voor wagen

Prenataal luisterapparaat

Donsovertrekje of lakentje

Koortsthermometer

Flessenrekje

Loopsteuntje

Wikkeldeken

Beschermhoes voor autozetel

Kalender

voor wieg (2 stuks)

Neussnuiter

Druiprekje

Tafeltje en stoeltjes

Inlayer voor buggy en autostoel

Achteruitkijkspiegel

Hoofdkussen (vanaf 12 maand)

Badcape (2 stuks)

Anti-lekbeker met zachte tuit

Zwembandjes

Mutsje

Buik-, rugdrager/draagdoek

Slaapsteun

Badhanddoek (2 stuks)

Anti-lekbeker met harde tuit

Zwembroekje

Adaptor voor autostoel

Fietsstoel

Inbakerdoek

Badjas

Warmwaterbord

Zwemtrainer

Meerijplankje of –zitje

Helm

Kersepitje

Krabwantjes

Eetset

Zwemvest

voor 2e kind

Koffertje/rugzakje

Body met korte mouwen

Luierdoeken

Oefenkom + -lepel

Zonbeschermde kledij

(2 stuks maat 56)

Monddoekjes

Slabbetjes

Zonnenbril

(4 stuks maat 62-68)

Borstel en kam

Eetstoel + verkleinkussen

Zonnecrème

Body met lange mouwen

Nagelschaartje

Relaxzitje + hoes

Body zonder mouwen

Wattenstaafjes

Stoelverhoger

Pyjama (4 stuks)

Slofjes

Fopspeen

Slaapzakje

Sokjes

Fopspeenhouder

Hemel/Klamboe & stang

Babyweegschaal

Fopspeensteriliser

Muggennet

Luiers

Inslaapbeertje, -mobiel

Vochtige doekjes

Nachtlampje

Luieremmer + navullingen

Antireflux-bedverhogers

Reinigingsdoekjes

Fysiologisch hoofdkussentje

Toiletpotje/opstapje

Kamerthermometer

Toiletbrilverkleiner

Kleerkast
Commode
Wandrekje
Kleerhangers
Opbergmanden
Linnenmand
Tapijt
Groeimeter
Hanglamp
Zeteltje
Luster
Kamerdecoratie
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Je geboortelijst:
laat ons helpen!
Een geboortelijst samenstellen: er komt meer bij kijken dan je
denkt. Wil je je lijst bij Babyworld leggen? Maak dan 3 à 4 maanden
voor je uitgerekende bevallingsdatum een afspraak in de winkel
van je keuze. Een mailtje of telefoontje volstaat hiervoor.
Tijdens je bezoek gidst een verkoopster je door het assortiment.
Onze catalogus biedt alvast een mooi overzicht en op deze
pagina vind je ook een checklist van alles wat je nodig hebt. Maar
uiteraard wil je ook advies. Terecht. Onze verkoopsters zijn echte
specialisten. Zij kennen onze producten tot in de puntjes en
helpen je de juiste keuzes maken. Bovendien kan je nog voor de
geboorte al reservaties doen en producten kopen, bijvoorbeeld
voor in de kraamkliniek. Als voorsmaakje krijg je sowieso een
‘goodiebag’ met spulletjes mee naar huis.
Staat je geboortelijst op punt? Dan komt hij op de mini-site van je
gekozen Babyworld-winkel. Met je toegangscode kunnen vrienden
en familie dan cadeaus kiezen. Dat kan online, via de telefoon of
in de winkel. Ze kunnen hun geschenk meenemen of we kunnen
het voor jou klaarleggen. Ook een cadeaubon is mogelijk. Via je
persoonlijke mini-site kan je op elk moment checken wat er al van
je lijst verkocht is. Tenzij anders vermeld, heb je overigens geen
aankoopverplichting op de producten van je geboortelijst.
Gemiddeld 2 maanden na de geboorte sluiten we samen je
geboortelijst af. De verkochte artikels worden samengeteld en
op dit totaalbedrag krijg je nog een extra aankoopbon!
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10 apps

om te ontdekken
Hieronder vind je een kort overzicht van
enkele populaire applicaties voor zwangere
vrouwen. Zo ben je al van bij het begin
van je zwangerschap een hippe mama,
die volledig mee is met de laatste nieuwe
technologische ontwikkelingen.

1
2
3
4

MamaApps
35 onmisbare apps voor mama’s (in spe)! Met Mama Apps
meet en weet je alles rondom zwanger worden, zwangerschap,
kraamtijd, baby’s en kinderen. Vanaf je MamaBlog kun je de
verzamelde informatie en foto’s via Facebook en Twitter met
je vrienden delen. Een overzicht van alle apps vind je op
www.mamaapps.nl

Babybump Pregnancy Pro
Vrouwen die binnenkort mama worden, kunnen via deze app
altijd en overal informatie raadplegen over hun zwangerschap.
Vragen zoals ‘Wat betekenen de schopjes van mijn kind?’ en
‘Wanneer moet ik naar de dokter?’ worden duidelijk beantwoord.
Bovendien kan je ook in contact komen met andere zwangere
vrouwen via een Babybump-profielpagina.

Zappybaby Zwanger App

5

Babynamen+

6

Mijn Baby

7

Met deze app kan je op eenvoudige en leuke wijze elke dag
iets nieuws lezen. Je krijgt handige tips of leuke weetjes over
je zwangerschap of baby. De weekinformatie is gebaseerd op
je uitgerekende datum, dus altijd op jouw situatie toegespitst.
En er is ook een babynamenlijst die je helpt in het kiezen van
de perfecte naam. Lees meer op www.zappybaby.be

Mommy to be
Deze applicatie houdt gegevens bij over je zwangerschap alsook
later over je pasgeboren baby. Je ontvangt wekelijks handige tips
en nuttige informatie en het forum laat je toe vragen en weetjes
met andere mama’s te delen.

8
9

10

In de applicatie kan je zoeken naar jongens- en meisjesnamen en
je favorieten met een hart markeren om ze in een aparte lijst terug
te zien. Door een code aan te maken kan je de applicatie aan die
van je partner linken, zodat je samen een lijst kan bijhouden.
Bij elke naam waarop je drukt, krijg je een korte uitleg van de
afkomst ervan of de betekenis. www.babynamenapp.nl

Waar je vroeger een babyboekje had en je daar al je ontwikkelingen in schreef, kun je dit nu met deze app digitaliseren.
In de app kun je onder andere je gewicht bijhouden, je favoriete
babynamen of een to do list samenstellen. En na negen
maanden kan je een PDF-bestandtoegestuurd krijgen met
daarop het verloop van je zwangerschap.

Total Baby
App met allerlei handige features om de regie over je baby
te kunnen voeren. Wanneer kreeg hij voor het laatst de fles?
Wanneer werd hij voor het laatst verschoond? Voer de data in
en je vergeet niets meer. Info op www.andesigned.net

Birds and babies
Mama’s die zich wat willen ontspannen, kunnen zich wagen aan
de spelapplicatie Birds and babies. Bij deze app moet je ervoor
zorgen dat de ooievaar pasgeboren baby’s snel en op de juiste
bestemming aflevert.

Babbelboek
Bewaar de leukste Babbels van je kind in je eigen Babbelboek.
Plaats de praatjes met een foto en deel deze direct met opa,
oma, oom, tante, vrienden en vriendinnen! Bekijk dagelijks
de Babbel van de Dag.

TocaBoca
Kies een superleuk spel uit voor je kleine spruit, dus laat hem/
haar spelen en leren op je smartphone. Met toffe figuurtjes en
veel kleurtjes. Je kindje is direct fan! De leukste spelletjes
vind je op www.tocaboca.com
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