Ny!
M7344
Friendly Firsts Bouncer™
• Vippestol med morsom og fargerik dyredesign
• Dypt og komfortabelt sete med
avslappende vibrering

• Maks. vekt: 9 kg
• Bruker tre alkaliske D-batterier
(følger ikke med)
• Alder: fra nyfødt

• Myk, avtakbar lekebøyle
• Lekebøylen har 3 dyrevenner medrangler
• Trepunkts sele
• Setetrekket kan vaskes i maskin
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Ny!
M7929
Friendly Firsts Take Along Swing™
• Huske til å ta med seg, med morsom og fargerik dyredesign

• Setetrekket kan vaskes i maskin
• Maks. vekt: 9 kg

• Åpen design for enkel tilgang til
barnet

• Bruker fire alkaliske D-batterier
(følger ikke med)

• Dypt og komfortabelt sete
• Alder: fra nyfødt
• Trepunkts sele
• Fem hastigheter
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• Kan legges sammen for enkel
oppbevaring, og er lett å ta med
ved å bære i håndtakene

Ny!
N1524
Friendly Firsts High Chair™

• Vippestol med morsom og fargerik dyredesign

• Selen kan gjøres om fra fempunkts
til trepunkts

• Vinylsete som er enkelt å tørke av

• Låsbare hjul

• Brettet kan enkelt tas av og vaskes
i oppvaskmaskin

• Kan slås sammen når den ikke er i
bruk

• Inkluderer biteleke som også kan
vaskes i oppvaskmaskin

• Maks. vekt: 22 kg
• Alder: 4 måneder +
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• Stolen kan justeres i 7 høydeposisjoner og 3 liggeposisjoner

M4774
Royal Stepstool Potty™
En flott måte å slutte med bleie på!

Ny!

• Potten er formet som en trone!
• Potten bruker musikk som belønning for å oppmuntre barnet til å
gå på potte
• Tre ulike musikalske belønninger
• Potten kan enkelt fjernes for tømming og rengjøring
• Setet kan også brukes på et vanlig
toalett
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• Baksiden av tronen kan vippes
ned og bli en skammel, slik at barnet rekker opp til vasken for å
vaske hendene
• Bruker tre alkaliske AA-batterier
(følger ikke med)
• Alder: 18 måneder +

Trinn 1, fra ca. 3 mnd.

Trinn 2, fra 6 mnd.

Trinn 3, fra ca. 2 år

H4789
Linkadoos™ Infant To Toddler Rocker™
En stol som følger barnet gjennom flere trinn
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• Spedbarnsstol som kan gjøres om
til en gyngestol for barn (3 trinn)

• Lekebøylene med de tre ranglene
kan fjernes

• Beroligende vibrering som roer
barnet

• Trekket kan vaskes i maskin

• Mor kan forsiktig gynge på stolen

• Bruker 1 alkalisk D-batteri (medfølger ikke)

• Ryggen kan justeres i to posisjoner

• Maks. Vekt: 18kg

• Støtteben som man kan slå ut når
barnet skal mates eller sove

• Alder: fra nyfødt

• Trepunktssele holder barnet trygt
på plass

Foss med lys og artige
spiraler

K2565
Rainforest Bouncer™
Gir de aller yngste og utforskende barna
en opplevelse av regnskogens magi og fortryllelse

• Gjennomsiktig foss med lys og klare, • Beroligende vibrering som roer
snurrende spiraler
barnet
• 2 fargerike venner, en ape og en
papegøye, stimulerer barnet visuelt

• Behagelig sete som støtter barnets
hode, nakke og skuldrer

• 2 hengende leker med morsomme
aktiviteter

• Trepunkts sele

• Lekebøylen kan enkelt fjernes for å
sette ned eller ta opp barnet
• 2 lekefunksjoner: aktivert av mor og
aktivert av barnet
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• 6 lengre, vedvarende melodier og 6
kortere

• Volumkontroll
• Setetrekket kan vaskes i maskin
• Maks. vekt: 9 kg
• Bruker fire alkaliske D-batterier (medfølger ikke)
• Alder: fra nyfødt

M5660
Rocking baby bouncer™

Ny!

• Vippestol med vuggefunksjon som
beroliger barnet på en helt ny måte

• Lekene kan festes på 8 steder på
lekebøylen

• Avslappende vibrering som styres
separat

• Setetrekket kan vaskes i maskin
• Maks. vekt: 9 kg

• Fleksibel lekebøyle for enkel tilgang
• Trepunkts sele

• Bruker fire alkaliske D-batterier
(følger ikke med)

• Du kan velge mellom 3 typer musikk: • Alder: fra nyfødt
sanger, lek og avslappende lyder
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• En morsom krokodille og løve til å
leke med, følger med

J6987
Sensory Selections Bouncer™
Stimulerer barnets naturlige utvikling med mange forskjellige
opplevelser for syns-, hørsels- og berøringssansene

• 2 aktiveringsfunksjoner, en der mor
aktiverer og en der barnet selv aktiverer lekene ved å riste i ranglen

• Behagelig, dypt sete gir en god
hvilestilling for barnet

•
• Uroen, ranglene og høytalerne kan
skyves til side så de ikke er i veien for
•
barnet
•
• 2 store, avtakbare leker med rangler
•
• 2 musikkinnstillinger: en for kontinuerlig musikk og en der musikken blir
aktivert av barnets bevegelser
•
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• 11 melodier, 4 korte melodier, 9
lydeffekter

Avslappende vibrering som roer
barnet
Volumkontroll
Setetrekket kan vaskes i maskin
Bruker ett alkalisk D-batteri og tre
alkaliske C-batterier (medfølger ikke)
Maks. vekt: 9 kg

• Alder: fra nyfødt

Kan slås sammen og
tas med overalt

M6710
Rainforest Open Top
Take Along Swing™
Kompakt huske i bærevennlig størrelse,
men med like mye moro som med en huske i full størrelse

• Praktisk design med åpen topp gjør
det lett å løfte barnet ut og inn av
stolen

• Setetrekket kan vaskes i maskin

• Polstret sete med behagelig hode
pute

• Lett å slå sammen og ta med seg
overalt

• Trepunkts sele

• Bruker fire alkaliske C-batterier
(medfølger ikke)

• Uro som kan skyves til side, med 2
regnskogleker i plysj
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• 5 hastigheter og 7 ekte regnskoglyder

• Volumkontroll

• Maks. vekt: 9 kg
• Alder: fra nyfødt

Gyngebevegelser får
fiskene til å “svømme”!

Kan slås sammen og
tas med overalt

H7180
Aquarium Take-along Swing™
Med denne godstolen kan du få barnet til å roe seg hvor som helst!
• Pivot ‘n Play-håndtaket kan bøyes fremover slik at lekene og lysene er nær
barnet, det kan settes rett opp for
bæring og bøyes bakover slik at det
er lett å ta opp eller mate barnet
• Spiller tradisjonelle melodier og
beroligende vannlyder
• Barnet kan selv aktivere musikk og
blinkende lys!
• 8 hastigheter slik at du kan velge den
som er mest behagelig for barnet ditt
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• Dypt sete gir en god hvilestilling for
barnet

• Håndtaket er godt å holde i og gjør at
du trygt kan bære stolen fra rom til rom
• Sklisikre knotter sørger for at stativet
står støtt
• Setetrekket kan vaskes i maskin
• Hengende leker og en myk leke som
kan gjemmes i en lomme fremmer
sanseutviklingen
• Bruker 4 alkaliske C-batterier (batterier medfølger ikke)
• Maks. vekt: 9 kg
• Alder: fra nyfødt

Kan slås sammen, og har
håndtak slik at den enkelt
kan bæres!

Sittende stilling

For små barn: vanlig
vippestol eller gyngestol

L0539
Newborn To Toddler Rocker™
• Vippestol som kan gjøres om til
gyngestol (3 bruksmåter)
• Beroligende vibrering som roer
barnet på samme måte som en
biltur, eller mor kan forsiktig
vugge barnet
• Seterygg med to posisjoner og støtteben som man kan slå ut ved mating eller når barnet skal sove eller
leke
• Trepunkts sele sikrer at barnet ikke
faller ut
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• Ettersom barnet vokser, kan leke

bøylen fjernes og gyngestøtten
under kan justeres så barnet
kommer høyere
• 2 harde leker på lekebøylen gir
barnet belønning når de blir dyttet på
• Lekebøylen kan fjernes
• Enkel å ta med ved å slå sammen
setet
• 2 flate litiumbatterier (følger med)
• Maks. vekt: 18 kg
• Alder: fra nyfødt

Huske

Vippestol

Gyngestol

J7811
Smart Stages Rocker Swing™
Vippestol som kan gjøres om til en
gyngestol og dermed brukes lenger

Huske:
• Praktisk design med åpen topp
• 2 hastigheter
• 5 sanger, tradisjonelle melodier og
voggesanger, med volumkontroll
• Avtakbar lekebøyle med 2 myke
plysjdyr
• Stativet kan foldes sammen og tas
med overalt
• Ekstra mykt, polstret setetrekk som
kan vaskes i maskin
• Trepunkts sele
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Vippestol:
• Støttebøylen kan foldes ut for mating eller når barnet skal sove
• Avtakbar lekebøyle med 2 myke
plysjdyr
Gyngestol:
• Maks. vekt: 18 kg
• Bruker 1 alkalisk D-batteri (batteri
medfølger ikke)
• Alder: fra nyfødt

Stimulering av barnets evner
til visualisering og lokalisering
med blader som åpner og
lukker seg og regnskogdyr
som titter frem

K6077
Rainforest™
Cradle Swing
Roer barnet med to vuggebevegelser i et morsomt regnskogsmiljø

• Beroligende vugging fra side til side
eller frem og tilbake

godt
• Matbrett som kan fjernes

• Polstret sete med hodepute så
barnet får en behagelig vugging
• Design med åpen topp, lekebøyle
som kan skyves til side, og uro med
kosedyr
• 6 hastigheter og 12 beroligende
regnskoglyder

• Bena kan slås sammen når den ikke
er i bruk
• Bruker fire alkaliske D-batterier
(medfølger ikke)
• Maks. vekt: 9 kg
• Alder: fra nyfødt
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• Seteryggen kan legges bakover i to
posisjoner slik at barnet alltid ligger

H7184
Ocean Wonders™
Aquarium Cradle Swing
Ingenting roer barnet som lette
gyngebevegelser og lyden av vann!

• Du kan skifte bevegelsesretningen
ved å trykke på en knapp
• Gynger barnet fra side til side eller
frem og tilbake
• En vannfylt globus med skiftende lys
virker beroligende og underholdende for barnet
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• Seteryggen kan legges bakover i to
posisjoner slik at barnet alltid ligger
godt
• Kan slås sammen slik at den er lett
å ta med seg eller sette bort når den
ikke er i bruk
• Motorisert uro med 4 myke plysjdyr

• 6 hastigheter, 8 sanger og 3 beroligende lyder

• Bruker 4 alkaliske D-batterier (batterier medfølger ikke)

• Ekstra mykt, maskinvaskbart setetrekk med hodestøtte i myk plysj for
de aller minste

• Maks. vekt: 9 kg
• Alder: fra nyfødt

Kan slås sammen

Regnskogmusikk og -lys når
barnet hopper

K7198
Rainforest Jumperoo™

• Barnet hopper og blir belønnet med • Høyden kan justeres ved hjelp av
trepunkts stropper
lys, lyder og musikk
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• Hovedlekene har lys og lyder, i tilegg • Setet kan tas av og vaskes
finnes det 4 andre underholdende
• Kan slås sammen når den ikke er i
leker
bruk
• 10 dyr både rundt og over barnet
• Setetrekket kan vaskes i maskin
• Snurresete som gjør at barnet kan
• Bruker tre alkaliske AA-batterier
snu seg og utforske alle lekene
(medfølger ikke)
• To blader i myk kvalitet med en myk
• Maks. vekt: 12 kg
figur hengende i begge
• Alder: 6 måneder +

M5749
Rainforest Booster Seat™

Ny!

Den eneste barnestolen som gir babyen
morsomme venner og aktiviteter å leke med!

• Brettet med regnskogleker har 7
lekevenner med mange aktiviteter

• Stropper fester barnestolen sikkert til
alle typer stoler

• Lekene kan enkelt fjernes fra brettet
når barnet skal spise

• Kan pakkes sammen med praktisk
bærestropp, så den er enkel å ta
med seg

• 3 høydeinnstillinger, 3
seleinnstillinger
• Brettet er enkelt å rengjøre og kan
vaskes i maskin
• Trepunkts sele
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• Maks. vekt: 20,5 kg
• Alder: 4 måneder +

L0541
Rainforest High Chair™
Få matbrettet helt rent i
oppvaskmaskinen!

• Matbrettet kan tas av og vaskes i
oppvaskmaskinen

• Selen kan gjøres om fra fempunkts til
trepunkts

• Setetrekket er av vinyl og kan enkelt
tørkes av

• Kan slås sammen når den ikke er i
bruk

• Bitering festet i stolen underholder
• Låsbare hjul
barnet og kan vaskes i oppvaskmaskin
• Maks. vekt: 22 kg
• Seteryggen kan justeres i tre posisjoner for mating eller når barnet skal
• Alder: 4 måneder +
hvile
• Brettet kan fjernes med én hånd
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M5656
Rainforest Bathtub™

Ny!

Vokser med fra nyfødt til smårolling

• Svært komfortabelt badekar i regns
kogserien med myk hengekøye
• Tre bruksnivåer: Hengekøye og pute
for nyfødte, spesiell sitteposisjon
for spedbarn og vaskeposisjon for
litt eldre barn
• Myke puter langs øvre kant av badekaret gir foreldrene ekstra støtte
og komfort
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• Har sluk med propp og 3 regnskog
leker: en kopp med papegøye, en sil
med frosk og en biteleke med ape
• Alder: fra nyfødt

Spylelyder oppmuntrer
barna til å bruke den!

K6076
Fun To Learn Potty™
Nå er det morsomt med pottetrening!

• Ekte toalettelementer blandet med
læring, artige belønninger og oppmuntring
• Utseende som gjør barnet kjent
med et ekte toalett, med spyleknapp, toalettpapirrull og et
fullt fungerende sete med lokk
• Potten reagerer på hva barnet gjør
ved å spille av musikk og lydeffekter

barnet sitter og når det “skjer noe”
• Setet kan tas av sokkelen, slik at det
kan brukes på et vanlig toalett, og
musikken følger med
• Potten kan enkelt fjernes og tømmes
• Bruker tre alkaliske C-batterier (med
følger ikke)
• Alder: 18 måneder +
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• Setet reagerer når lokket blir åpnet
og lukket, når barnet trekker ned, når
toalettpapirrullen blir brukt, når

Trinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Trinn 4

M5653
Easy-On Comfort Carrier
En bærepose med en separat babysele som tas på
som en bleie og enkelt kan festes til
selene som foreldrene har på seg!

Ny!

• Trinn 1: Foreldrenes sele er separat,
med justerbare stropper som sørger
for at den sitter perfekt. Vekten
plasseres på hoftene istedet for
skuldrene og ryggen.
• Trinn 2: Den separate babyposen er
også komfortabel, og festes enkelt
ved hjelp av glidelås
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• Enkel å feste til 5 punkter på foreldrenes sele uten hjelp
• To måter å bære babyen på: vendt
frem eller vendt mot forelderen
• Ekstra hodestøtte for nyfødte som enkelt kan fjernes når barnet blir større
• Myke stropper med skulderputer

• Trinn 3: Uten hjelp kan du hekte
babyen trygt fast til fem punkter på
foreldreselen

• Inkluderer snor til smokk og en oppbevaringslomme med glidelås

• Trinn 4: Da er det bare å klikke på
plass og gå!

• Alder: fra nyfødt

• Maks. vekt: 11 kg

