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Heel dicht bij mij!

De beste uitvinding sinds er baby's bestaan!
Alle babybay®-modellen, toebehorenvarianten en accessoires.
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original 

babybay®– 

Vaak getest  

en uitstekend, 

aanbevolen door 

verloskundigen!



Aangespoord door het verlangen naar rustige 
nachten kwamen mijn vrouw en ik 15 jaar 
geleden op het idee van een volledig nieuwe 
slaapoplossing. Aan de ene kant moet het 
onze pasgeborene de geborgenheid van 
zijn eigen beperkte bedje geven en aan de 
andere kant op elk moment fysiek contact 
mogelijk maken zonder de slaap van moeder 
en baby te verstoren.

Nadat we het voor ons hadden uitgewerkt, 
werd de vraag naar ons bedje alleen al in  
de vriendenkring al snel zo groot dat we 
besloten om het samen met de TÜV verder 
te ontwikkelen tot het klaar was voor 
productie in serie. De originele babybay® 
was geboren!  
 
 

Ondertussen verrukt babybay® meer dan 
een half miljoen ouders over de hele wereld, 
verloskundigen raden onze babybay® voor 
100 % aan en de meeste kraamafdelingen 
gebruiken de unieke voordelen van ons bedje.

Stel nu uw eigen babybay® samen - met  
de bijpassende matras, een zacht nestje  
en andere nuttige accessoires. Hierdoor 
blijft uw kleine lieveling 's nachts heel dicht 
bij u – voor borstvoeding, troosten of 
knuffelen.

We wensen u dat u ’s nachts nooit meer 
moet opstaan

Beste ouders,
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PAST ALTIJD PERFECT

Het traploos in hoogte verstelbare 
ligvlak dat we hebben uitgevonden 
en gepatenteerd, kan exact worden 
aangepast aan elke bedhoogte – 
zonder trap, zonder tussenruimte. 
Altijd dichtbij en op hetzelfde niveau 
als het bed van mama - het alfa en 
omega van een coslaper.

GEMAKKELIJKE TE HANTEREN

Via de verstelbare bevestigings- 
systemen monteert u de babybay® 
van boven of onder veilig en zonder 
gereedschap op het bed van de 
ouders. Het kan net zo eenvoudig 
opnieuw worden verwijderd.

1001 MOGELIJKHEDEN

Modellen voor elke behoefte, met 
kleur gelakt of onbehandeld, matras- 
sen op maat en een verscheidenheid 
aan nest- en hemelweefsels bieden 
bijna onbeperkte mogelijkheden. 
Zelfs voor tweelingen of grote bedden 
(zoals futons of boxsprings) zal ieder- 
een zijn perfecte babybay® vinden.

DE NATUUR ALS VOORBEELD

We gebruiken alleen massief natuur- 
lijk beukenhout uit Europese bossen 
en geen twijfelachtige laminaat of 
zelfs goedkope houtvervangers. Beu- 
kenhout is van nature antistatisch 
en antibacterieel.
 

TRANSFORMATIEKUNSTENAAR

Zodra uw baby de coslaper is ontgroeid, 
kunt u babybay® eenvoudig uitbreiden 
en verder gebruiken als kinderstoel, 
box, zitbankje of tafel of in een 
prachtig kinderbed veranderen.

GETEST EN VEILIG

babybay® is uiteraard TÜV-getest. 
Alle babybedjes en matrassen worden 
consequent op schadelijke stoffen 
getest. Onze matrassen dragen het 
keurmerk "Textiles Vertrauen" 
volgens de OEKO-TEX® -norm 100 
en voldoen aan de nieuwste norm 
DIN EN 16890 voor kinderbedden 
en wiegjes.

Het beste babybedje voor uw kostbaarste schat –  
wees veeleisend!

Alle producten, 360 °-afbeeldingen, toebehoren,  

         accessoires en waardevolle tips op  

    www. babybay. de

D
at

um
: 0

2/
20

19



Ge
pr

üfte Qualität

aus Deutschla
nd

N
om

in
ie
rt

 f
ür

 d
en

 Innovation A
w
ard

 2
0
0
7

  KIND +
    JUGEND

  2007

babybay® – alle modellen in één oogopslag.

babybay® is vele malen getest en is uitstekend!

babybay®  
Midi  
Rechtlijnig ontwerp 
voor een kleine prijs

Met alle voordelen van 
de babybay® Original: 
snelle installatie, trap- 
loze hoogte-instelling 
en vastmaken zonder 
gereedschap. Massief 
hout, TÜV-getest, getest 
op schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 88 | B: 44,5 | H: 79

Leeftijd
tot ongeveer 9 maanden

Het grotere ligvlak is 
ideaal voor een tweeling 
of als u meer ruimte  
voor uw baby wilt – met  
dezelfde voordelen als  
de babybay® Original. 
Massief hout, TÜV- 
getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 96 | B: 54 | H: 79

Leeftijd
tot ongeveer 14 maanden

babybay®  
Maxi 
extra groot, extra 
ruimte voor een 
tweeling

Ons best verkopende 
babybed, afgeronde 
vorm, stabiel, onver- 
woestbaar, 10-voudig 
transformeerbaar, biedt 
ontelbare combinatie-
mogelijkheden. Massief 
hout, TÜV-getest, getest 
op schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 88 | B: 46 | H: 79

Leeftijd
tot ongeveer 9 maanden

babybay®  
Original  
Compacte vorm, 
ingenieus trans- 
formeerbaar

In plaats van de typische 
ronde sporten combi- 
neren we elegante 
platte sporten met alle 
voordelen van de Maxi. 
Massief hout, TÜV- 
getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 96 | B: 54 | H: 79

Leeftijd
tot ongeveer 14 maanden

babybay®  
Maxi Advance  
De perfecte mix

Standaard Extra groot

1 2 3 4
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babybay Midi, Original und Maxi
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Het geïntegreerde 
afsluithek kan op elk 
moment met slechts 
één hand in vijf stappen 
worden uitgeschoven 
en neergelaten. Met 
extra groot maxi-ligvlak. 
Massief hout, TÜV- 
getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 96 | B: 52 | H: 79

Leeftijd
tot ongeveer 14 maanden

babybay®  
Comfort 
Geïntegreerde 
beveiliging

Door de hoge con- 
structie en het speciale 
bevestigingsanker past 
het elegant op hoge, 
frameloze boxspring-
bedden. Massief hout, 
TÜV-getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 96 | B: 54 | H: 96,5

Leeftijd
tot ongeveer 14 maanden

babybay®  
Boxspring  
Daarmee kunt u de 
top bereiken

Het geïntegreerde 
afsluithek kan op elk 
moment met slechts 
één hand in vijf stappen 
worden uitgeschoven 
en neergelaten. Met 
extra groot maxi-ligvlak 
voor boxspringbedden. 
Massief hout, TÜV- 
getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 96 | B: 52 | H: 96,5

Leeftijd
tot ongeveer 14 

babybay®  
Boxspring Comfort 
Veiligheid aan het 
boxspringbed

Extra groot Extra hoog NiEUW: XXL

Het uitzonderlijk grote 
ligvlak voor boxspring-
bedden biedt voldoende 
ruimte voor een tweeling 
en voor iedereen die 
veel ruimte wil voor 
hun baby, zelfs over 
een langere periode. 
Massief hout, TÜV- 
getest, getest op 
schadelijke stoffen.

Afmetingen in cm
L: 112 | B: 62 | H: 96,5

Leeftijd
tot ongeveer 20 maanden

babybay®  
Boxspring XXL  
De speciale extra voor 
wie er lang van wilt 

5 6 7 8
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In een paar 

eenvoudige 

stappen kan onze 

babybay® eenvoudig 

worden uitgebreid 

en getransfor-

meerd!

1 is bij babybay®-Comfortbedden al geïntegreerd

+ afsluithek1 + wielen

+ ombouwset + optioneel t
af

el
bl

ad

- zonder extra toebehore
n

+ tafelblad

+ ombouwset + matras  

+ tweede babybay®  + bak

Wieg

Hoge kinderstoel

  Schrijf- en 
speeltafelKinderbed

Kinderbank

Loopbox
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De originele babybay® – onze alleskunner.

Overal thuis –  
onze wieg met afsluithek en wielen
Met afsluithek en geruisloze wielen wordt  
uw babybay®-extra bed een volledige wieg.  
En met het bijpassende nestje is uw baby 
volkomen veilig en tegen tocht beschermd.

Hier komen dromen uit –  
de aanvulling van het kinderbedje
U kunt uw babybay® Original of Maxi of 
Boxspring gemakkelijk tot een volwaardig 
kinderbed uitbreiden, incl. een lattenbo-
dem met traploos verstelbaar ligvlak, 
afneembare sporten en een volledig  
verwijderbare zijhek. 

Een knuffelig toevluchtsoord –  
onze kinderbank
Zonder extra accessoires kan uw babybay® 
ook in een comfortabele kinderbank met  
in hoogte verstelbare zithoogte worden 
omgebouwd. 

Altijd veilig rondtuimelen –  
de uitbreiding tot loopbox
Twee babybay®-bedden worden een  
praktische loopbox. De clou is ook hier  
het verstelbare bodemoppervlak.

Voor degenen die hoog willen gaan –  
de ombouw naar een kinderstoel
Deze optionele ombouw is in weinig  
stappen te installeren – met of zonder  
een aparte tafel. Het zitje en de voetsteun 
kunnen altijd precies op de grootte van  
uw kind worden afgesteld.

Leren door te spelen –  
de uitbreiding naar schrijf- en speeltafel
Net zo gemakkelijk wordt uw babybay®  
een traploos in de hoogte verstelbare 
schrijf- of speeltafel, die uw kind begeleidt 
tot het leerplichtig wordt. 

"Prachtig product voor 
moeders en kinderen...  
van hoge kwaliteit...  
een geweldige oplossing... 
absoluut veilige nachtrust"

"De babybay® maak alles gewoon 
zo veel gemakkelijker en creëert 
een geweldige lint met de baby!"

®Vroedvrouwen hebben 

babybay® getest en 

zijn zeer enthousiast:
Sterk aanbevolen 
door kidsgo:
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Acht modellen, één concept:  
het modeloverzicht

Midi Original Maxi Maxi 
Advance

Comfort Box-
spring

Box-
spring 

Comfort

XXL

Vloeroppervlak, cm 88 × 44,5 88 × 46 94 × 54 94 × 54 94 × 52 94 × 54 94 × 52 110 × 62

Totale hoogte, cm 79 79 79 79 79 96,5 96,5 96,5

Gewicht max. kg 10 11 14 14 16 15 16,5 17

Laadvermogen max. 100 150 150 150 150 150 150 150

Voor baby's tot ong. maanden 9 9 14 14 14 14 14 20

Geschikt voor tweelingen ● ● ● ●

Traploze hoogte-instelling ● ● ● ● ● ● ● ●

Gereedschap - vrije bevestiging ● ● ● ● ● ● ● ●

Frame massief beukenhout ● ● ● ● ● ● ● ●

Afgeronde vorm ● ● ● ● ● ● ●

Geschikt voor brede bedframes2 ● ● ● ● ●

LIGVLAK
Afmeting, cm 81 × 41 81 × 43 89 × 51 89 × 51 89 × 45 89 × 51 89 × 45 105 × 59

Hoogte vloer tot bovenkant 
ligvlak, cm 12 – 52,5 12 – 52,5 13 – 53,5 13 – 53,5 37 – 53,5 13 – 71 55 – 71 13 – 71

Massief beukenhout, 18 mm ● ● ● ● ● ● ● ●

Luchtcirculatiesleuven ● ● ● ● ● ● ● ●

OPPERVLAKKEN 1

Natuurlijk beukenhout, 
onbehandeld

● ● ● ● ●

Helder gelakt, gesatineerd ● ● ● ● ● ●

Wit gelakt, gesatineerd ● ● ● ● ● ● ● ●

Bruin glazuur, gesatineerd ● ● ●

Kernbeuk geolied ● ●

Leigrijs gelakt, gesatineerd ● ● ● ● ● ● ●

Leigrijs/wit gelakt, gesatineerd ● ●

Alpenden ligvlak ● ● ● ● ● ●

CONVERTEERBAAR IN
Kinderbank ● ● ● ● ● ● ● ●

Wieg 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Reiswieg 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Schrijftafel ● ● ● ● ● ● ● ●

Speeltafel/poppencommode ● ● ● ● ● ● ● ●

Loopbox 2 ● ● ● ● ● ●

Kinderbed 2 ● ● ● ●

Kinderstoel 2 ● ● ●

1 alle verven en vernissen worden getest op schadelijke stoffen          2 met behulp van optioneel verkrijgbare accessoires
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1
Perfecte kwaliteit voor een kleine prijs:  
babybay® Midi

Rechtlijnig ontwerp voor puristen
Voor allen die het gemakkelijk, een-
voudig en zonder rondingen willen 
hebben. De goedkoopste babybay® 
met traploze hoogte-instelling en 
gereedschapsvrije bevestiging.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  81 × 41 cm
Leeftijd  tot ongeveer 9 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen
 Art-nr.

   beuken natuur 140110

   helder gelakt 120111

   wit 120112

TOP-prijs,  
  topkwaliteit!
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40° C

60° C

1
Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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1

60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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60° C

40° C

1
Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

1
Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 120543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 120558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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1
Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 38,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5 81 × 39,5 × 5
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 120808

groen/wit Art-nr.

effen 120807

bruin/wit Art-nr.

effen 120806

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 120810

wit Art-nr.

effen 120811

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 120848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 120847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 120846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 120856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 120849

wit  Art-nr.

effen 120851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 120857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 120858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Talrijke kleuren 
       en patronen!

Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 120816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  120815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 120814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 120829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 120827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 120828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  120830

wit  Art-nr.

effen 120821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  120831

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  120817

PIQUÉ 
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Luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  160870

wit  Art-nr.

effen 160861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  160871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160864

PIQUÉ  

ULTRA-

FRESH

Extra luchtdoorlatend

D
at

um
: 0

2/
20

19



1
Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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60° C

60° C

60° C

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 81 × 39,5 cm Art-nr. 120550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

voor extensiekant 160577 160576 160578 160579

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

voor extensiekant 160597 

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de baby 
veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. Het hek 
klikt met een hendel in de handgreep in de 
bodemplaat vast en wordt aan de bovenkant 
stevig vergrendeld met twee veerbelaste nokken.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

Afsluithek Art-nr.

   beuken natuur 100205

   helder gelakt 100206

   wit 100202

        Past bij  
   het nestje!

Onderhoudsvriendelijk!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   beuken natuur (hoogte 13 cm) 100410

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

Extra zacht

Optimaal comfort

Mobielhouder Art-nr.

   beuken natuur 100630

   helder gelakt 100631

   wit 100632
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Gemakkelijk converteerbaar –
babybay® uitbreidingen

Ligoppervlakuitbreiding met 
zachte ondersteuning
Verlengt het ligoppervlak naar voren  
en overbrugt daardoor brede bedkanten
tot 15 cm. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor 
meer ruimte voor uw baby. Inclusief witte 
matrasuitbreiding van ademende schuim-
kern met zacht overtrek van 100 % katoen. 
Als u de uitbreiding niet meer nodig heeft, 
wordt dit in slechts een paar klikken een  
elegante wandkast.

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

Ligoppervlakuitbreiding Art-nr.

   beuken natuur 100610

   helder gelakt 100611

   wit 100612

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   beuken natuur 100620

   helder gelakt 100621

   wit 100622

  bijv.  
voor futons

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt.  

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Compact en ingenieus transformeerbaar:
babybay® Original

Afgeronde hoeken, compacte vorm
Onze babybay® Original is het best 
verkopende babybedje: stabiel, onver-
woestbaar, 10 keer converteerbaar en 
biedt honderden mogelijke combinaties.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  81 × 43 cm
Leeftijd  tot ongeveer 9 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   beuken natuur 100110

   helder gelakt 100111

   wit 100112

   koloniaal bruin 100113

   geolied beukenhout 100114

   leigrijs 100117 

   leigrijs/wit 100118

   alpenden 100222

Onze klassieker!
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40° C

60° C

2
Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS

D
at

um
: 0

2/
20

19



60° C

2

40° C

Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 100543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 100558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1408

groen/wit Art-nr.

effen 1407

bruin/wit Art-nr.

effen 1406

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1410

wit Art-nr.

effen 1411

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 100848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 100847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 100846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 100856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 100849

wit  Art-nr.

effen 100851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 100857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 100858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 100816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  100815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 100814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 100829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 100827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 100828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  100830

wit  Art-nr.

effen 100821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  100831

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 100822

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  100817

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  100832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

PIQUÉ 
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Met applicatie of als luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  100835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  100834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 100833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 100869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 100867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 100868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  100870

wit  Art-nr.

effen 100861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  100871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 100864

PIQUÉ  

ULTRA- 

FRESH

Extra luchtdoorlatend
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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60° C

60° C

60° C

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

wit, 81 × 41,5 cm Art-nr. 100560

wit met membraan, 81 × 41,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 100565

wit, 81 × 41,5 cm Art-nr. 100550

Cotton wit offwhite grijs nougat

81 × 41,5 cm 100570 100572 100571 100573

81 × 41,5 cm, Dubbelpak 100580

voor extensiekant 160577 160576 160578 160579

Organic Cotton 

81 × 41,5 cm 100590   

voor extensiekant 160597 

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de baby 
veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. Het hek 
klikt met een hendel in de handgreep in de 
bodemplaat vast en wordt aan de bovenkant 
stevig vergrendeld met twee veerbelaste nokken.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

Afsluithek Art-nr.

   beuken natuur 100205

   helder gelakt 100206

   wit 100202

   koloniaal bruin 100203

   geolied beukenhout 100204

   leigrijs 100207

        Past bij  
   het nestje!

Onderhoudsvriendelijk!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   beuken natuur (hoogte 13 cm) 100410

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   koloniaal bruin (hoogte 13 cm) 100413

   geolied beukenhout (hoogte 13 cm) 100414

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Mobielhouder Art-nr.

   beuken natuur 100630

   helder gelakt 100631

   wit 100632

   koloniaal bruin 100633

   geolied beukenhout 100634

   leigrijs 100637

Optimaal comfort

Extra zacht
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Gemakkelijk converteerbaar –
babybay® uitbreidingen

Ligoppervlakuitbreiding met 
zachte ondersteuning
Verlengt het ligoppervlak naar voren  
en overbrugt daardoor brede bedkanten
tot 15 cm. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor 
meer ruimte voor uw baby. Inclusief witte 
matrasuitbreiding van ademende schuim-
kern met zacht overtrek van 100 % katoen. 
Als u de uitbreiding niet meer nodig heeft, 
wordt dit in slechts een paar klikken een  
elegante wandkast.

Ombouwset voor hoge stoel  
of kinderstoel
Zodra de baby de zuigelingenleeftijd is 
ontgroeid, wordt babybay® een praktische 
kinderstoel of kinderkruk. Tafelblad, zitje 
en voetensteun zijn door de gepatenteerde 
fixatie traploos in hoogte verstelbaar.  
De ombouwset is beschikbaar als een set  
of alleen met het tafelblad, de voetensteun 
of het zitje. Getest volgens standaard  
DIN V ENV 1178-1.

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

Ligoppervlakuitbreiding Art-nr.

   beuken natuur 100610

   helder gelakt 100611

   wit 100612

   koloniaal bruin 100613

   geolied beukenhout 100614

   leigrijs 100617

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   beuken natuur 100620

   helder gelakt 100621

   wit 100622

   koloniaal bruin 100623

   geolied beukenhout 100624

   leigrijs 100627

Ombouwset voor hoge stoel/kinderstoel 

 set tafel- voeten- 

  blad steun/zitje

   beuken natuur 160750 160710 160720

   helder gelakt 160751 160711 160721

   wit 160752 160712 160722

   koloniaal bruin 160753 160713 160723

   geolied beukenh. 160754 160714 160724

   leigrijs 160757 160717 160727

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar

  bijv.  
voor futons
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Het plezier van puur natuur –
babybay® ligoppervlak in alpendennenhout

De oase van welzijn voor thuis
Alpendennenhout heeft een speciale, rustgevende geur, 
wat u dichter bij de geur van de bergwereld brengt en ook 
gedurende lange tijd behouden blijft. De geur stabiliseert 
de bloedsomloop bij wisselende luchtdruk en kalmeert en 
ontspant het menselijk organisme. De dennenhoutgeur 
verspreidt zich door de hele kamer, zodat niet alleen uw 
baby, maar ook u kunt genieten van het voordeel van dit 
ligvlak en hemelse nachten kunt beleven. 

Alpendennenhout bevat naast antibacteriële stoffen, 
pinosylvine dat tegen schimmelaanvallen beschermt en 
heeft nog meer ongediertebestrijdende eigenschappen 
die bijvoorbeeld werken tegen motten en andere insecten.

Het ligoppervlak van alpendennenhout kan in een paar 
stappen met het normaal ligoppervlak van de babybay® 
worden omgewisseld.

Hemelse nachten  
   voor baby & ouders!

Alpendennenhout  
heeft een BEWEZEN 
positief effect op het  
     slaapcomfort!

Bodemplaat in alpendennenhout Art-nr. 100229
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Dit is waar de dromen van kinderen uitkomen –  
het babybay® kinderbed voor grote kleintjes

Wiegombouwset
Op een gegeven moment is uw kleine spruit de babybay® 
ontgroeid en heeft hij een groter bed nodig. Met de om-
bouwset wordt de babybay® een volwaardige kinderbed 
met lattenbodem, getest volgens de strenge DIN EN 716-1 
voor kinderbedden. Het traploos instelbaar ligvlak kan altijd 
worden verlaagd om te voorkomen dat het kind eruit valt. 
Dankzij afneembare slipsporten kunnen oudere kinderen  
er zelf en- en uitklimmen en worden ze toch nog beschermd. 
Later kunnen de zijhekken aan de linker- of rechterkant voll- 
edig worden verwijderd. Totale afmetingen: 140 × 88 × 79 cm

Daarbij passend: matras babybay® Klima extra luchtig

• Ademende comfortschuimkern met vocht- 
 controlerende aircokanalen
•  Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie
 • Overtrek verwijderbaar en wasbaar tot 60 °C

Daarbij passend: matras babybay® Medicott® extra luchtig 

• Ademende hygiënische comfortschuimkern met  
 vochtcontrolerende aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie en  
 innovatieve Medicott®afwerking, natuurlijke  
 bescherming tegen schimmel- en spochtvorming
• Overtrek afneembaar en wasbaar tot 60 °C 

Wiegombouwset  

 Art-nr.

   beuken natuur 170100

   helder gelakt 170101

   wit 170102

   koloniaal bruin 170103

   geolied beukenhout 170104

   leigrijs 170107 

Groeit mee!

ombouwset

    Gegarandeerde 
kwaliteit

Matras babybay® Klima extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 170538

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 170553

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

Matras babybay® Medicott® extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 170539

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 170554

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

babybay®

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Dromerige gezelligheid –
babybay® Kinderbedaccesoires

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren zal 
uw kind leuk vinden. Dekbed en kussens zijn gemaakt van 
aangenaam zachte piquéstof voor een slaap vol dromen. 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritssluiting 
gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden ge- 
wassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen).

Tweedelige set met hoofdkussen (40 × 60 cm) en  
dekbed (100 × 135 cm)

met de hand geborduurde  

  applicatie
 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie 

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Extra groot, extra veel ruimte:
babybay® Maxi

Een plaats voor een tweeling
Het bredere ligvlak is ideaal voor een 
tweeling of als er meer ruimte nodig 
is voor de baby - met dezelfde voor-
delen als babybay® Original.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  89 × 51 cm
Leeftijd  tot ongeveer 14 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   beuken natuur 160100

   helder gelakt 160101

   wit 160102

   koloniaal bruin 160103

   geolied beukenhout 160104

   leigrijs 160107 

   leigrijs/wit 160108

   alpenden 160222

Perfect voor  
  tweelingen!
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3
Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Alle Matratzen sind  

ausgezeichnet sowie DiN-Norm-  

und schadstoff-geprüft*

Aus 

ATMUNGS- 

AKTIVER 

KOKOSFASER

60° C

Mit 

LAVENDEL-

und

EUKALYPTUS- 

Ölessenzen

Geprüfte 
Qualität aus 
Deutschland

3

40° C

Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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Mit 

OPTIMALER 

DRUCK- 

ENTLASTUNG

Mit  

MELATONIN- 

FÖRDERNDER  

Carbonfaser

60° C

60° C

Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 48,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1608

groen/wit Art-nr.

effen 1607

bruin/wit Art-nr.

effen 1606

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1610

wit Art-nr.

effen 1611

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 160848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 160847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 160846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 160856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 160849

wit  Art-nr.

effen 160851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 160857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 160858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 160816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  160815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  160830

wit  Art-nr.

effen 160821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  160831

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 160822

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  160817

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  160832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

PIQUÉ 
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Met applicatie of als luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  160835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  160834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 160833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  160870

wit  Art-nr.

effen 160861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  160871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160864

PIQUÉ  

ULTRA- 

FRESH

Extra luchtdoorlatend
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting

D
at

um
: 0

2/
20

19



3
Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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60° C

60° C

60° C

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

voor extensiekant 160577 160576 160578 160579

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

voor extensiekant 160597 

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de baby 
veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. Het hek 
klikt met een hendel in de handgreep in de 
bodemplaat vast en wordt aan de bovenkant 
stevig vergrendeld met twee veerbelaste nokken.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

Afsluithek Art-nr.

   beuken natuur 160205

   helder gelakt 160206

   wit 160202

   koloniaal bruin 160203

   geolied beukenhout 160204

   leigrijs 160207

        Past bij  
   het nestje!

Onderhoudsvriendelijk!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   beuken natuur (hoogte 13 cm) 100410

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   koloniaal bruin (hoogte 13 cm) 100413

   geolied beukenhout (hoogte 13 cm) 100414

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Mobielhouder Art-nr.

   beuken natuur 100630

   helder gelakt 100631

   wit 100632

   koloniaal bruin 100633

   geolied beukenhout 100634

   leigrijs 100637

Optimaal comfort

Extra zacht
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Gemakkelijk converteerbaar –
babybay® uitbreidingen

Ligoppervlakuitbreiding met 
zachte ondersteuning
Verlengt het ligoppervlak naar voren  
en overbrugt daardoor brede bedkanten
tot 15 cm. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor 
meer ruimte voor uw baby. Inclusief witte 
matrasuitbreiding van ademende schuim-
kern met zacht overtrek van 100 % katoen. 
Als u de uitbreiding niet meer nodig heeft, 
wordt dit in slechts een paar klikken een  
elegante wandkast.

Ombouwset voor hoge stoel  
of kinderstoel
Zodra de baby de zuigelingenleeftijd is 
ontgroeid, wordt babybay® een praktische 
kinderstoel of kinderkruk. Tafelblad, zitje 
en voetensteun zijn door de gepatenteerde 
fixatie traploos in hoogte verstelbaar.  
De ombouwset is beschikbaar als een set  
of alleen met het tafelblad, de voetensteun 
of het zitje. Getest volgens standaard  
DIN V ENV 1178-1.

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

Ligoppervlakuitbreiding Art-nr.

   beuken natuur 160610

   helder gelakt 160611

   wit 160612

   koloniaal bruin 160613

   geolied beukenhout 160614

   leigrijs 160617

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   beuken natuur 100620

   helder gelakt 100621

   wit 100622

   koloniaal bruin 100623

   geolied beukenhout 100624

   leigrijs 100627

Ombouwset voor hoge stoel/kinderstoel 

 set tafel- voeten- 

  blad steun/zitje

   beuken natuur 160750 160710 160720

   helder gelakt 160751 160711 160721

   wit 160752 160712 160722

   koloniaal bruin 160753 160713 160723

   geolied beukenh. 160754 160714 160724

   leigrijs 160757 160717 160727

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar

  bijv.  
voor futons

D
at

um
: 0

2/
20

19



3
Het plezier van puur natuur –
babybay® ligoppervlak in alpendennenhout

De oase van welzijn voor thuis
Alpendennenhout heeft een speciale, rustgevende geur, 
wat u dichter bij de geur van de bergwereld brengt en ook 
gedurende lange tijd behouden blijft. De geur stabiliseert 
de bloedsomloop bij wisselende luchtdruk en kalmeert en 
ontspant het menselijk organisme. De dennenhoutgeur 
verspreidt zich door de hele kamer, zodat niet alleen uw 
baby, maar ook u kunt genieten van het voordeel van dit 
ligvlak en hemelse nachten kunt beleven. 

Alpendennenhout bevat naast antibacteriële stoffen, 
pinosylvine dat tegen schimmelaanvallen beschermt en 
heeft nog meer ongediertebestrijdende eigenschappen 
die bijvoorbeeld werken tegen motten en andere insecten.

Het ligoppervlak van alpendennenhout kan in een paar 
stappen met het normaal ligoppervlak van de babybay® 
worden omgewisseld.

Hemelse nachten  
   voor baby & ouders!

Alpendennenhout  
heeft een BEWEZEN 
positief effect op het  
     slaapcomfort!

Bodemplaat in alpendennenhout Art-nr. 160229
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Dit is waar de dromen van kinderen uitkomen –  
het babybay® kinderbed voor grote kleintjes

Wiegombouwset
Op een gegeven moment is uw kleine spruit de babybay® 
ontgroeid en heeft hij een groter bed nodig. Met de om-
bouwset wordt de babybay® een volwaardige kinderbed 
met lattenbodem, getest volgens de strenge DIN EN 716-1 
voor kinderbedden. Het traploos instelbaar ligvlak kan altijd 
worden verlaagd om te voorkomen dat het kind eruit valt. 
Dankzij afneembare slipsporten kunnen oudere kinderen  
er zelf en- en uitklimmen en worden ze toch nog beschermd. 
Later kunnen de zijhekken aan de linker- of rechterkant voll- 
edig worden verwijderd. Totale afmetingen: 140 × 88 × 79 cm

Daarbij passend: matras babybay® Klima extra luchtig

• Ademende comfortschuimkern met vocht- 
 controlerende aircokanalen
•  Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie
 • Overtrek verwijderbaar en wasbaar tot 60 °C

Daarbij passend: matras babybay® Medicott® extra luchtig 

• Ademende hygiënische comfortschuimkern met  
 vochtcontrolerende aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie en  
 innovatieve Medicott®afwerking, natuurlijke  
 bescherming tegen schimmel- en spochtvorming
• Overtrek afneembaar en wasbaar tot 60 °C 

Wiegombouwset  

 Art-nr.

   beuken natuur 176100

   helder gelakt 176101

   wit 176102

   koloniaal bruin 176103

   geolied beukenhout 176104

   leigrijs 176107 

Groeit mee!

ombouwset

    Gegarandeerde 
kwaliteit

Matras babybay® Klima extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176538

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176553

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

Matras babybay® Medicott® extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176539

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176554

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

babybay®

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Dromerige gezelligheid –
babybay® Kinderbedaccesoires

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren zal 
uw kind leuk vinden. Dekbed en kussens zijn gemaakt van 
aangenaam zachte piquéstof voor een slaap vol dromen. 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritssluiting 
gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden ge- 
wassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen).

Tweedelige set met hoofdkussen (40 × 60 cm) en  
dekbed (100 × 135 cm)

met de hand geborduurde  

  applicatie
 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie 

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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De mix doet het:
babybay® Advance

Groot als Maxi, stijl als Trend
In plaats van de typische ronde  
sporten, gebruiken we elegante 
platte sporten met alle voordelen  
van de Maxi - gecombineerd met 
ontwerpelementen van de Trend.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  89 × 51 cm
Leeftijd  tot ongeveer 14 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   wit 169102

   leigrijs 169107

   alpenden 169222 

Gecombineerde elegantie!
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40° C

60° C

4
Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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40° C

Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 48,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1608

groen/wit Art-nr.

effen 1607

bruin/wit Art-nr.

effen 1606

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1610

wit Art-nr.

effen 1611

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 160848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 160847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 160846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 160856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 160849

wit  Art-nr.

effen 160851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 160857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 160858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Talrijke kleuren 
       en patronen!

Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 160816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  160815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  160830

wit  Art-nr.

effen 160821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  160831

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  160817

PIQUÉ 
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Met Borduursel –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  160835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  160834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 160833

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 160822

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  160832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

Eenvoudige bevestiging 
met slijpen!

haar zeer  
persoonlijke 
nestje
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON

D
at

um
: 0

2/
20

19



4

60° C

60° C

60° C

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

voor extensiekant 160577 160576 160578 160579

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

voor extensiekant 160597 

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de baby 
veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. Het hek 
klikt met een hendel in de handgreep in de 
bodemplaat vast en wordt aan de bovenkant 
stevig vergrendeld met twee veerbelaste nokken.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

Afsluithek Art-nr.

   wit 160202

   leigrijs 160207

        Past bij  
   het nestje!

Onderhoudsvriendelijk!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Extra zacht

Optimaal comfort
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Gemakkelijk converteerbaar –
babybay® uitbreidingen

Ligoppervlakuitbreiding met 
zachte ondersteuning
Verlengt het ligoppervlak naar voren  
en overbrugt daardoor brede bedkanten
tot 15 cm. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor 
meer ruimte voor uw baby. Inclusief witte 
matrasuitbreiding van ademende schuim-
kern met zacht overtrek van 100 % katoen. 
Als u de uitbreiding niet meer nodig heeft, 
wordt dit in slechts een paar klikken een  
elegante wandkast.

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

Ligoppervlakuitbreiding Art-nr.

   wit 160612

   leigrijs 160617

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   wit 100622

   leigrijs 100627

  bijv.  
voor futons

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar
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Het plezier van puur natuur –
babybay® ligoppervlak in alpendennenhout

De oase van welzijn voor thuis
Alpendennenhout heeft een speciale, rustgevende geur, 
wat u dichter bij de geur van de bergwereld brengt en ook 
gedurende lange tijd behouden blijft. De geur stabiliseert 
de bloedsomloop bij wisselende luchtdruk en kalmeert en 
ontspant het menselijk organisme. De dennenhoutgeur 
verspreidt zich door de hele kamer, zodat niet alleen uw 
baby, maar ook u kunt genieten van het voordeel van dit 
ligvlak en hemelse nachten kunt beleven. 

Alpendennenhout bevat naast antibacteriële stoffen, 
pinosylvine dat tegen schimmelaanvallen beschermt en 
heeft nog meer ongediertebestrijdende eigenschappen 
die bijvoorbeeld werken tegen motten en andere insecten.

Het ligoppervlak van alpendennenhout kan in een paar 
stappen met het normaal ligoppervlak van de babybay® 
worden omgewisseld.

Hemelse nachten  
   voor baby & ouders!

Alpendennenhout  
heeft een BEWEZEN 
positief effect op het  
     slaapcomfort!

Bodemplaat in alpendennenhout Art-nr. 169229
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Dit is waar de dromen van kinderen uitkomen –  
het babybay® kinderbed voor grote kleintjes

Wiegombouwset
Op een gegeven moment is uw kleine spruit de babybay® 
ontgroeid en heeft hij een groter bed nodig. Met de om-
bouwset wordt de babybay® een volwaardige kinderbed 
met lattenbodem, getest volgens de strenge DIN EN 716-1 
voor kinderbedden. Het traploos instelbaar ligvlak kan altijd 
worden verlaagd om te voorkomen dat het kind eruit valt. 
Dankzij afneembare slipsporten kunnen oudere kinderen  
er zelf en- en uitklimmen en worden ze toch nog beschermd. 
Later kunnen de zijhekken aan de linker- of rechterkant voll- 
edig worden verwijderd. Totale afmetingen: 140 × 88 × 79 cm

Daarbij passend: matras babybay® Klima extra luchtig

• Ademende comfortschuimkern met vocht- 
 controlerende aircokanalen
•  Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie
 • Overtrek verwijderbaar en wasbaar tot 60 °C

Daarbij passend: matras babybay® Medicott® extra luchtig 

• Ademende hygiënische comfortschuimkern met  
 vochtcontrolerende aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie en  
 innovatieve Medicott®afwerking, natuurlijke  
 bescherming tegen schimmel- en spochtvorming
• Overtrek afneembaar en wasbaar tot 60 °C 

Wiegombouwset  

 Art-nr.

   wit 176102

   leigrijs 176107 

Groeit mee!

ombouwset

    Gegarandeerde 
kwaliteit

Matras babybay® Klima extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176538

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176553

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

Matras babybay® Medicott® extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176539

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176554

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

babybay®

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Dromerige gezelligheid –
babybay® Kinderbedaccesoires

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren zal 
uw kind leuk vinden. Dekbed en kussens zijn gemaakt van 
aangenaam zachte piquéstof voor een slaap vol dromen. 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritssluiting 
gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden ge- 
wassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen).

Tweedelige set met hoofdkussen (40 × 60 cm) en  
dekbed (100 × 135 cm)

met de hand geborduurde  

  applicatie
 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie 

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Compact en ingenieus transformeerbaar:
babybay® Comfort

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   helder gelakt 190101

   wit 190102

   leigrijs 190107 

   alpenden 190222

Geïntegreerde veiligheid met comfort
Het geïntegreerde afsluithek kan op 
elk moment met slechts één hand in 
vijf stappen worden uitgeschoven  
en neergelaten. Met extra groot 
maxi-ligvlak.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  89 × 45 cm
Leeftijd  tot ongeveer 14 maanden

met geïntegreerd  
     afsluithek
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Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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60° C

5

40° C

Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1608

groen/wit Art-nr.

effen 1607

bruin/wit Art-nr.

effen 1606

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1610

wit Art-nr.

effen 1611

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 160848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 160847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 160846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 160856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 160849

wit  Art-nr.

effen 160851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 160857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 160858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 160816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  160815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  160830

wit  Art-nr.

effen 160821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  160831

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 160822

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  160817

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  160832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

PIQUÉ 
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Met applicatie of als luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  160835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  160834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 160833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  160870

wit  Art-nr.

effen 160861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  160871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160864

PIQUÉ  

ULTRA- 

FRESH

Extra luchtdoorlatend
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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60° C

60° C

60° C

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 89 × 45 cm Art-nr. 190550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

STUFENLOS  
höhenverstellbar

Hochstuhl oder Kinderstuhl- 
Umbausatz
Sobald das Baby dem SäuglingsLeeftijd   
entwachsen ist, wird aus babybay ein  
praktischer Hochstuhl oder Kinderstuhl. 
Tischplatte, Sitzfläche und Fußstütze sind 
durch die patentierte Fixierung stufenlos 
höhenverstellbar. Den Umbausatz gibt es 
als Set oder nur met der Tischplatte, bzw. 
der Fuß- und Sitzfäche. Getestet nach  
Norm DIN V ENV 1178-1.

Hochstuhl/Kinderstuhl-Umbausatz 

 Set Tisch- Fuß-/Sitz- 

  platte fläche

   helder gelakt 160751 160711 160721

   wit 160752 160712 160722

   leigrijs 160727 160717 160727

  Past bij  
het nestje!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100412

Extra zacht

Mobielhouder Art-nr.

   helder gelakt 100631

   wit 100632

   leigrijs 100637

Optimaal comfort
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Het plezier van puur natuur –
babybay® ligoppervlak in alpendennenhout

De oase van welzijn voor thuis
Alpendennenhout heeft een speciale, rustgevende geur, 
wat u dichter bij de geur van de bergwereld brengt en ook 
gedurende lange tijd behouden blijft. De geur stabiliseert 
de bloedsomloop bij wisselende luchtdruk en kalmeert en 
ontspant het menselijk organisme. De dennenhoutgeur 
verspreidt zich door de hele kamer, zodat niet alleen uw 
baby, maar ook u kunt genieten van het voordeel van dit 
ligvlak en hemelse nachten kunt beleven. 

Alpendennenhout bevat naast antibacteriële stoffen, 
pinosylvine dat tegen schimmelaanvallen beschermt en 
heeft nog meer ongediertebestrijdende eigenschappen 
die bijvoorbeeld werken tegen motten en andere insecten.

Het ligoppervlak van alpendennenhout kan in een paar 
stappen met het normaal ligoppervlak van de babybay® 
worden omgewisseld.

Hemelse nachten  
   voor baby & ouders!

Alpendennenhout  
heeft een BEWEZEN 
positief effect op het  
     slaapcomfort!

Bodemplaat in alpendennenhout Art-nr. 190229
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Daarmee komt u zeer hoog:
babybay® Boxspring

Perfect voor boxspringbedden
Door de hoge constructie en het 
speciale bevestigingsanker past 
het elegant op hoge, frameloze  
boxspringbedden. 

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  89 × 51 cm
Leeftijd  tot ongeveer 14 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   beuken natuur 166100

   helder gelakt 166101

   wit 166102

   koloniaal bruin 166103

   leigrijs 166107 

   alpenden 166222

Eenvoudige en veilige bevestiging  

  aan het ouderlijk bed!
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6
Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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6
Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 160543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 160558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 48,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6 89 × 49,5 × 6
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1608

groen/wit Art-nr.

effen 1607

bruin/wit Art-nr.

effen 1606

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1610

wit Art-nr.

effen 1611

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!

D
at

um
: 0

2/
20

19



6
Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 160848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 160847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 160846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 160856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 160849

wit  Art-nr.

effen 160851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 160857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 160858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 160816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  160815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  160830

wit  Art-nr.

effen 160821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  160831

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 160822

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  160817

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  160832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

PIQUÉ 
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Met applicatie of als luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  160835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  160834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 160833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  160870

wit  Art-nr.

effen 160861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  160871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160864

PIQUÉ  

ULTRA- 

FRESH

Extra luchtdoorlatend
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Unterstützt und schützt ihr Baby jederzeit –
babybay® Nestchenschlangen aus Piqué

Viele Babys schlafen besonders in den 
ersten Wochen am besten auf der Seite. 
Hier hilft die babybay-Nestchenschlange: 
Nicht zu fest gefüllt, damet sie angenehm 
weich und formbar ist, um Babys Rücken 
anschmiegsam zu stützen und nicht so 
voluminös wie ein Stillkissen (aber trotz-
dem gut auch als solches zu verwenden.)

Die Nestchenschlange schützt auch vor 
harten Sprossen im Bett oder Laufstall  
und vor Kanten auf der Wickelkommode. 
Die Nestchenschlange gibt es in Piqué in 
zwei Größen: passend für das babybay®- 
Bettchen (Ø 9cm) und eine größere  
Version für Kinderbetten (Ø 13cm).  

Alle babybay® Nestchenschlangen sind  
bis 40 °C waschbar.

wit, individuell geborduurd  met Wunschname

in parelgrijs , taupe, bes  oder azuurblauw 

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs , Sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, Sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, Sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes , Sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw , Sterren 

wit  

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Auch met  
  Wunschname!

PIQUÉ 

Met 100%  
Vertrauen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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60° C

60° C

60° C

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

voor extensiekant 160577 160576 160578 160579

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

voor extensiekant 160597 

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de baby 
veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. Het hek 
klikt met een hendel in de handgreep in de 
bodemplaat vast en wordt aan de bovenkant 
stevig vergrendeld met twee veerbelaste nokken.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821

Afsluithek Art-nr.

   beuken natuur 160205

   helder gelakt 160206

   wit 160202

   koloniaal bruin 160203

   leigrijs 160207

        Past bij  
   het nestje!

Onderhoudsvriendelijk!
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   beuken natuur (hoogte 13 cm) 100410

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   koloniaal bruin (hoogte 13 cm) 100413

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Mobielhouder Art-nr.

   beuken natuur 100630

   helder gelakt 100631

   wit 100632

   koloniaal bruin 100633

   leigrijs 100637

Optimaal comfort

Extra zacht
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Gemakkelijk converteerbaar –
babybay® uitbreidingen

Ligoppervlakuitbreiding met 
zachte ondersteuning
Verlengt het ligoppervlak naar voren  
en overbrugt daardoor brede bedkanten
tot 15 cm. Tegelijkertijd zorgt dit ook voor 
meer ruimte voor uw baby. Inclusief witte 
matrasuitbreiding van ademende schuim-
kern met zacht overtrek van 100 % katoen. 
Als u de uitbreiding niet meer nodig heeft, 
wordt dit in slechts een paar klikken een  
elegante wandkast.

Ligoppervlakuitbreiding Art-nr.

   beuken natuur 160610

   helder gelakt 160611

   wit 160612

   koloniaal bruin 160613

   leigrijs 160617

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   beuken natuur 100620

   helder gelakt 100621

   wit 100622

   koloniaal bruin 100623

   leigrijs 100627

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar

  bijv.  
voor futons
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Der Genuss reiner Natur –
babybay® Zirbelholz-Ligvlak 

Die Wohlfühloase für zu Hause
Zirbelholz hat einen besonders wohltuenden Geruch, der 
Ihnen den Duft der Bergwelt ein Stück näherbringt und auf 
lange Zeit erhalten bleibt. Der Duft stabilisiert den Kreis-
lauf bei schwankendem Luftdruck und beruhigt und ent-
spannt den menschlichen Organismus. Der Zirbel-Geruch 
entwickelt sich im ganzen Raum, so dass nicht nur Ihr Baby, 
sondern auch Sie den Vorteil dieser Ligvlak  genießen 
können und himmlische Nächte erleben. 

Zirbelholz enthält darüber hinaus den antibakteriellen 
und vor Pilzbefall schützenden Wirkstoff Pinosylvin und 
hat weitere schädlingshemmende Eigenschaften, die  
zum Beispiel gegen Motten und andere Insekten wirken.

Die Zirbelholz-Ligvlak  kann met wenigen Handgriffen 
gegen die normale Ligvlak  des babybays® ausgetauscht 
werden.

Himmlische Nächte  
   für Baby & Eltern!

Zirbelholz wirkt  
   NACHWEiSLiCH  
 positiv auf den  
     Schlafkomfort!

Alpenden-Bodenplatte Art-nr. 160229
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Dit is waar de dromen van kinderen uitkomen –  
het babybay® kinderbed voor grote kleintjes

Wiegombouwset
Op een gegeven moment is uw kleine spruit de babybay® 
ontgroeid en heeft hij een groter bed nodig. Met de om-
bouwset wordt de babybay® een volwaardige kinderbed 
met lattenbodem, getest volgens de strenge DIN EN 716-1 
voor kinderbedden. Het traploos instelbaar ligvlak kan altijd 
worden verlaagd om te voorkomen dat het kind eruit valt. 
Dankzij afneembare slipsporten kunnen oudere kinderen  
er zelf en- en uitklimmen en worden ze toch nog beschermd. 
Later kunnen de zijhekken aan de linker- of rechterkant voll- 
edig worden verwijderd. Totale afmetingen: 140 × 88 × 79 cm

Daarbij passend: matras babybay® Klima extra luchtig

• Ademende comfortschuimkern met vocht- 
 controlerende aircokanalen
•  Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie
 • Overtrek verwijderbaar en wasbaar tot 60 °C

Daarbij passend: matras babybay® Medicott® extra luchtig 

• Ademende hygiënische comfortschuimkern met  
 vochtcontrolerende aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch  
 overtrek met vochtbeschermingsfunctie en  
 innovatieve Medicott®afwerking, natuurlijke  
 bescherming tegen schimmel- en spochtvorming
• Overtrek afneembaar en wasbaar tot 60 °C 

Wiegombouwset  

 Art-nr.

   beuken natuur 176100

   helder gelakt 176101

   wit 176102

   koloniaal bruin 176103

   leigrijs 176107 

Groeit mee!

ombouwset

    Gegarandeerde 
kwaliteit

Matras babybay® Klima extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176538

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176553

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

Matras babybay® Medicott® extra luchtig (81 × 132 cm) Art-nr. 176539

Hoogwaardig overtrek Art-nr. 176554

Jersey stretchhoes Art-nr. 170570

babybay®

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Dromerige gezelligheid –
babybay® Kinderbedaccesoires

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren zal 
uw kind leuk vinden. Dekbed en kussens zijn gemaakt van 
aangenaam zachte piquéstof voor een slaap vol dromen. 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritssluiting 
gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden ge- 
wassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen).

Tweedelige set met hoofdkussen (40 × 60 cm) en  
dekbed (100 × 135 cm)

met de hand geborduurde  

  applicatie
 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie 

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Comfortabele veiligheid: 
babybay® Boxspring Comfort

Geïntegreerde veiligheid voor  
hoge bedden
Het geïntegreerde afsluithek kan  
op elk moment met slechts één hand 
in vijf stappen worden uitgeschoven 
en neergelaten. Met extra groot 
maxi-ligvlak.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  89 × 45 cm
Leeftijd  tot ongeveer 14 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   helder gelakt 196101

   wit 196102

   leigrijs 196107

   alpenden 196222 

met geïntegreerd  
afsluithek
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Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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60° C

60° C

Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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40° C

Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 190543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 190558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 89 ×45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6 90 × 45 × 6
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Zacht en beschermend –
babybay® nestje van Cotton

blauw/wit Art-nr.

effen 1608

groen/wit Art-nr.

effen 1607

bruin/wit Art-nr.

effen 1606

COTTON

roze/wit Art-nr.

effen 1610

wit Art-nr.

effen 1611

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Natuurlijk zacht en geborgen –
babybay® nestje van Organic Cotton

lichtgrijs  met  Art-nr.

sterren, wit 160848

roze met  Art-nr.

sterren, wit 160847

wit met  Art-nr.

sterren, blauw 160846

wit met  Art-nr.

sterren, zilver 160856

lichtbruin met  Art-nr.

sterren, wit 160849

wit  Art-nr.

effen 160851

wit met  Art-nr.

sterren, munt 160857

wit met  Art-nr.

sterren, diamantblauw 160858

ORGANIC  

COTTON

Van 100%  
organisch katoen
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Patroon met delicate structuur–
babybay® nestje van Piqué

parelgrijs met  Art-nr.

stippen, wit 160816

wit met  Art-nr.

sterren, parelgrijs  160815

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160814

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160828

wit met  Art-nr.

sterren, zand/bes  160830

wit  Art-nr.

effen 160821

wit met  Art-nr.

sterren, zand/azuurblauw  160831

wit geborduurd met  Art-nr.

max. 14 tekens 160822

wit met  Art-nr.

stippen, parelgrijs  160817

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  160832

Borduurwerk 

in parelgrijs, 

taupe, bes of 

azuurblauw

PIQUÉ 
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Met applicatie of als luchtig Ultrafresh –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  160835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  160834

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 160833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 160869

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 160867

bes met  Art-nr.

sterren, wit 160868

wit met Art-nr.

sterren zand/bes  160870

wit  Art-nr.

effen 160861

wit met Art-nr.

sterren zand/azuurblauw  160871

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 160864

PIQUÉ  

ULTRA- 

FRESH

Extra luchtdoorlatend
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...
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Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen

D
at

um
: 0

2/
20

19



7
Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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Fantastisch beschermd en knuffelig  –
babybay® hemel

De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.

Ook met naam 
 naar keuze!

Hemel van Cotton Art-nr.

bruine strik 100306

groene strik 100307

blauwe strik 100308

roze strik 100310

witte strik 100311

Hemel van Organic Cotton Art-nr.

witte strik met sterren, blauw 100346

roze strik met sterren, wit 100347

lichtgrijse strik met sterren, wit 100348

lichtbruine strik met sterren, wit 100349

witte strik, effen 100351

witte strik met sterren, zilver 100356

witte strik met sterren, munt 100357

witte strik met sterren, diamantblauw 100358

Hemel van Piqué Art-nr.

parelgrijs lint met sterren, wit 100314

wit lint met sterren, parelgrijs  100315

parelgrijs lint met stippen, wit 100316

taupe lint met sterren, wit 100327

bessenkleurig lint met sterren, wit 100328

azuurblauw lint met sterren, wit 100329

wit lint met sterren, zand/bes  100330

wit lint met sterren, zand/azuurblauw  100331

wit lint met stippen, parelgrijs  100317

wit lint, effen 100321

wit lint, individueel geborduurd  met  

naam naar keuze  in parelgrijs, taupe, bes 

of azuurblauw , max. 18 tekens 100322

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 100393

PIQUÉ 

ORGANIC  

COTTON

COTTON
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wit, 89 × 49,5 cm Art-nr. 160560

wit met membraan, 89 × 49,5 cm (wasbaar op 90 °C) Art-nr. 160565

wit, 89 × 45 cm Art-nr. 190550

Cotton wit offwhite grijs nougat

89 × 49,5 cm 160570 160572 160571 160573

89 × 49,5 cm, Dubbelpak 160580

Organic Cotton 

89 × 49,5 cm 160590   

Knuffelige bescherming –
babybay® matrasbeschermers

Stretchovertrek van badstof
Aangenaam zacht, duurzaam badstofovertrek met een 
exacte pasvorm voor uw babybay-matras. Door de elastiek 
gemakkelijk te verwisselen. Het overtrek van 75 % katoen 
en 25 % polyester is wasbaar op 60 °C. Het elastisch overtrek 
is ook met een beschermend membraan verkrijgbaar,  
dat het vocht absorbeert en voorkomt dat het de matras 
binnendringt.

Comfort ventilatie-overtrek
De buitenkant neemt doeltreffend transpiratievocht  
op en laat het onmiddellijk vrij in de omgevingslucht; 
binnenin waterbestendig, maar ademend. Voorkomt  
de indringing van vocht in binnenkant van de matras en 
biedt een hygiënische bescherming. Van 61 % polyester 
en 39 % katoen, door rits afneembaar en wasbaar op 60 °C.

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm en gemakkelijk 
te verwisselen door de elastiek. Het overtrek van 100 % 
katoen is wasbaar op 60 °C.
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  Past bij  
het nestje!

Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Afsluithekbescherming
Voor het hek bestaat er een zachte hekbe-
scherming, die perfect bij het nestje past. 
Het laat zichzelf gemakkelijk en veilig met 
zes klittenbandriemen op elk afsluithek 
bevestigen.

Afsluithekbescherming van Cotton Art-nr.

wit 180820

Afsluithekbescherming van Organic Cotton Art-nr.

wit met sterren, blauw 500846

roze met sterren, wit 500847

lichtgrijs  met sterren, wit 500848

lichtbruin met sterren, wit 500849

wit, effen 500851

wit met sterren, zilver 500856

wit met sterren, munt 500857

wit met sterren, diamantblauw 500858

Afsluithekbescherming van Piqué Art-nr.

parelgrijs  met sterren, wit 180824

wit met sterren, parelgrijs  180825

parelgrijs  met stippen, wit 180826

taupe met sterren, wit 500827

bes  met sterren, wit 500828

azuurblauw  met sterren, wit 500829

wit met sterren, zand/bes  500830

wit met sterren, zand/azuurblauw  500831

wit met stippen, parelgrijs  180827

wit, effen 180821
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen 
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   helder gelakt (hoogte 13 cm) 100411

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Extra zacht

Mobielhouder Art-nr.

   helder gelakt 100631

   wit 100632

   leigrijs 100637

Optimaal comfort
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Het plezier van puur natuur –
babybay® ligoppervlak in alpendennenhout

De oase van welzijn voor thuis
Alpendennenhout heeft een speciale, rustgevende geur, 
wat u dichter bij de geur van de bergwereld brengt en ook 
gedurende lange tijd behouden blijft. De geur stabiliseert 
de bloedsomloop bij wisselende luchtdruk en kalmeert en 
ontspant het menselijk organisme. De dennenhoutgeur 
verspreidt zich door de hele kamer, zodat niet alleen uw 
baby, maar ook u kunt genieten van het voordeel van dit 
ligvlak en hemelse nachten kunt beleven. 

Alpendennenhout bevat naast antibacteriële stoffen, 
pinosylvine dat tegen schimmelaanvallen beschermt en 
heeft nog meer ongediertebestrijdende eigenschappen 
die bijvoorbeeld werken tegen motten en andere insecten.

Het ligoppervlak van alpendennenhout kan in een paar 
stappen met het normaal ligoppervlak van de babybay® 
worden omgewisseld.

Hemelse nachten  
   voor baby & ouders!

Alpendennenhout  
heeft een BEWEZEN 
positief effect op het  
     slaapcomfort!

Bodemplaat in alpendennenhout Art-nr. 190229
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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Voor langetermijngenieters:
babybay® Boxspring XXL

De speciale extra voor  
boxspringbedden
Het uitzonderlijk grote ligvlak voor 
boxspringbedden biedt voldoende 
ruimte voor een tweeling en voor 
iedereen die veel ruimte wil voor hun 
baby, zelfs over een langere periode.

Frame en ligvlak zijn volledig gemaakt 
van massieve, gebeitste beuk. TÜV- 
getest, getest op schadelijke stoffen.

Ligvlak  105 × 59 cm
Leeftijd  tot ongeveer 20 maanden

Oppervlakten om uit te kiezen 

 Art-nr.

   beuken natuur 168100

   wit 168102

   leigrijs 168107 

Eenvoudige en veilige 

bevestiging aan het  

ouderlijk bed!
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Zo individueel als uw baby –
onze babybay® Basic matrassen

Classic Katoen Soft –  
Voor een gezonde slaap.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën 
• Zachte, gewatteerde katoenen hoes van 100 % katoen
 voor een optimale aanpassing aan  het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Classic Fresh –  
Ventilatiekanalen voor actieve baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, verticale op het ligvlak afgestemde  
 aircokanalen
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek,
  waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

BASiC

Classic Katoen Soft, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168536 

Classic Katoen Soft, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168551

Classic Fresh, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168537

Classic Fresh, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168552

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

LICHAAM VAN  

DE BABY

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

AIRCOKANALEN

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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Natuurlijke hygiëne – 
onze babybay® Comfort matrassen

KlimaWave® –  
Ademend, droog slapen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en
 extra horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek 
 met vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek  
 met vochtbeschermingsfunctie  en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht,  
 actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

COMFORT

KlimaWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168538

KlimaWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168553

Medicott® Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168539

Medicott® Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168554

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Natuurlijk gezonde ontspanning –
onze babybay® Natural matrassen

Natural –  
Natuurlijk gezonde slaap.

• Ademende kokosvezels met natuurlijke latex gebonden  
 voor een uitstekend vochttransport en warmteopslag
• Zacht, gewatteerd en ademend katoenen overtrek van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing aan het lichaam van de baby
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 40 °C

Ultrafresh Wave –  
Etherische oliën voor een goede nachtrust.

• Ademende hygiënecomfortschuimkern FreshCell met open  
 poriën en vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale  
 aircokanalen voor antibacterieel en mijtenvrij slaapklimaat
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënische overtrek
 met vochtbeschermingsfunctie en essentiële oliën van  
 lavendel en eucalyptus, met anti-allergie-effect en actief  
 tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

NATURAL

Natural, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168540

Natural, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168556

Ultrafresh Wave, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168541

Ultrafresh Wave, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168557

Alle matrassen zijn uitstekend,  

voldoen aan de DiN-norm en  

zijn op schadelijke stoffen getest*

ADEMENDE  

KOKOSVEZEL

Met  

LAVENDEL en  

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten

Geteste 
kwaliteit uit 
Duitsland

*	 Op	schadelijke	stoffen	getest	en	bekroond	met	het	certificaat	"Textiles	Vertrauen"	 
	 volgens	de	OEKOTEX® Standaard 100 klasse 1 voor baby's (12.0.03346),  
	 geteste	kwaliteit	in	Duitsland
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Voor een gewichtloze slaap – 
onze babybay® Premium matrassen

Medicott® AngelWave® –  
Op een droomachtige, gewichtloze, manier slapen.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie
• Zacht, gewatteerd en ademend, hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®- 
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

Intense AngelWave® –  
Bevordert een gewichtloze, rustgevende slaap.

• Ademende, tweedelige comfort en gelschuimkern met  
 open poriën en aan het ligvlak aangepaste, verticale  
 ventilatiekanalen voor optimale drukontlasting,  
 ondersteuning en temperatuurcompensatie
• Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra  
 horizontale ventilatie 
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en  
 koolstofvezel om elektronen te absorberen en de afgifte  
 van melatonine te bevorderen en daarmee een gezonde  
 en vredige slaap, ademend 
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek afneembaar en wasbaar in de machine tot 60 °C

PREMiUM

Medicott® AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168542

Medicott® AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168554

Intense AngelWave®, Matras (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 168543

Intense AngelWave®, Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 168558

MET  

OPTIMALE  

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel
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Ligcomfort op maat:
het complete overzicht

SPECIFIEKE KENMERKEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Categorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Gegolfde contour voor optimaal ligcomfort en extra horizontale 
ventilatie

● ● ● ● ● ●

Natuurlijke bescherming tegen schimmel en spocht ● ●

Bioactief tegen ongedierte en antibacterieel ● ● ●

Met verfrissende, desinfecterende etherische oliën ●

Optimale drukverlichting door tweedelige kern ● ●

Met melatonine-bevorderende koolstofvezel ●

Vooral geschikt voor mensen met allergieën ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-keurmerk "Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Vervaardigd en getest volgens DIN EN 16890 ● ● ● ● ● ● ● ●

DE KERN

Open poriën, ademende comfortschuimkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosvezel met natuurlijke latex voor uitstekend vochttransport ●

Hygiënecomfortschuimkern ● ● ●

Tweedelige comfort- en gelschuimkern ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, verticaal ● ● ● ● ● ●

Vochtregulerende, ademende aircokanalen, horizontaal ● ● ● ● ● ●

HET OVERTREK

Samenstelling buitenstof 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Samenstelling wattering 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Zacht, gewatteerd, katoenen overtrek ● ●

Zacht, gewatteerd, ademende, waterafstotende  
en hygiënisch overtrek

●

Zacht, gewatteerd, ademend en hygiënisch overtrek met 
vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve  
Medicott®-afwerking en vochtbeschermingsfunctie

● ●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met etherische oliën  
en vochtbeschermingsfunctie

●

Zacht, gewatteerd, hygiënisch overtrek met innovatieve,  
Intense-afwerking, vochtbeschermingsfunctie en koolstofvezels

●

Afneembaar door ritssluiting ● ● ● ● ● ● ● ●

wasbaar in de machine 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DE AFMETINGEN

Afmetingen in cm (L × B × H) 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 40,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5
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Matrassen zo individueel  

  als uw baby!

DIE BESONDERHEITEN
Classic  

Katoen Soft
Classic  
Fresh KlimaWave® Medicott® Wave Natural Ultrafresh 

Wave
Medicott® 

AngelWave®
Intense  

AngelWave®

Kategorie Basic Basic Comfort Comfort Natural Natural Premium Premium

Wellenkontur für optimalen Liegekomfort und 
zusätzliche horizontale Belüftung

● ● ● ● ● ●

Natürlicher Schutz vor Schimmel- und Stockfleckenbildung ● ●

Bioaktiv gegen  Schädlingsbefall und antibakteriell ● ● ●

Met erfrischenden, desinfizierenden Ölessenzen ●

Optimale Druckentlastung durch zweigeteilten Kern ● ●

Met Melatonin-fördernder Carbonfaser ●

Besonders für Allergiker geeignet ● ● ● ● ● ●

OEKO-TEX-Siegel „Textiles Vertrauen“ ● ● ● ● ● ● ● ●

Nach DIN EN 16890 gefertigt & geprüft ● ● ● ● ● ● ● ●

DER KERN

Offenporiger, atmungsaktiver Komfortschaumkern ● ● ● ● ● ● ●

Kokosfasern met Naturlatex für einen 
hervorragenden Feuchtigkeitstransport

●

Hygienekomfortschaumkern ● ● ●

Zweigeteilter Komfort- und Gelschaumkern ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, vertikal ● ● ● ● ● ●

Feuchtigkeitsregulierende, atmungsaktive Klimakanäle, horizontal ● ● ● ● ● ●

DER BEZUG

Zusammensetzung Oberstoff 100 % Katoen 100 % Polyester  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

100 % Katoen  61 % Polyester 
 39 % Katoen

 61 % Polyester 
 39 % Katoen

 52 % Polyester 
 47 % Lyocell 
  1 % Carbon

Zusammensetzung Steppung 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester 100 % Polyester

Weicher, versteppter  Baumwollbezug ● ●

Weicher, versteppter, atmungsaktiver  und 
wasserabweisender Hygienebezug

●

Weicher, versteppter und atmungsaktiver 
Hygienebezug met Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Medicott®-Veredelung und Nässeschutzfunktion

● ●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met 
Ölessenzen und Nässeschutzfunktion

●

Weicher, versteppter  Hygienebezug met innovativer  
Intense-Veredelung, Nässeschutzfunktion und Carbonfaser

●

Abnehmbar durch Reißverschluss ● ● ● ● ● ● ● ●

maschinenwaschbar 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C 40 °C 60 °C 60 °C 60 °C

DIE ABMESSUNGEN

Größe in cm (L × B × H) 81 × 41,5 × 5 81 × 41,5 × 5 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 56,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6 105 × 57,5 × 6
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Met een delicate structuur of applicatie –
babybay® nestje van Piqué

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, azuurblauw  168835

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, bes  168834

parelgrijs met  Art-nr.

sterren, wit 168814

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, taupe 168833

azuurblauw met  Art-nr.

sterren, wit 168829

taupe met  Art-nr.

sterren, wit 168827

bes met  Art-nr.

sterren, wit 168828

wit  Art-nr.

effen 168821

wit met sterren- Art-nr.

borduursel, parelgrijs  168832

PIQUÉ 

ALLE stoffen worden 
zorgvuldig getest  
voor uw lieveling!
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Ondersteunt en beschermt uw baby op elk moment –
babybay® nestslangen van Piqué

Veel baby's slapen het best op hun zijde, 
vooral in de eerste paar weken. Dit is waar 
de babybay-nest-slang van pas komt: niet  
te strak gevuld, waardoor ze aangenaam 
zacht en kneedbaar is om de rug van de 
baby te ondersteunen en niet zo omvang-
rijk als een steunkussen (maar nog steeds 
goed om als zodanig te gebruiken).

De nestslang beschermt ook tegen harde 
latten in het bed of de box en tegen de 
randen van de commode. De nestslang  
is beschikbaar in piqué in twee maten: 
geschikt voor de babybay®-bedjes  
(Ø 9cm) en een grotere versie voor  
kinderbedden (Ø 13cm). 

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

wit, individueel geborduurd met naam naar keuze

in parelgrijs, taupe, bes of azuurblauw

180 cm, max. 18 tekens 500922

200 cm, max. 14 tekens 501922

parelgrijs, sterren wit  

180 cm 500914

200 cm 501914

taupe, sterren wit  

180 cm 500927

200 cm 501927

wit, sterren zand/bes  

180 cm 500930

200 cm 501930

bes, sterren wit  

180 cm 500928

200 cm 501928

wit, Sterren zand/azuurbl. 

180 cm 500931

200 cm 501931

azuurblauw, sterren wit 

180 cm 500929

200 cm 501929

wit, effen 

180 cm 500921

200 cm 501921

Ook met naam  
naar keuze!

PIQUÉ 

Met 100%  
vertrouwen ...

D
at

um
: 0

2/
20

19



8
Natuurlijk, zacht en geborgen –
babybay® nestslangen van Organic Cotton

De nestslang van Organic Cotton is  
beschikbaar voor alle babybay®-bedjes.

Alle babybay® nestslangen zijn wasbaar  
tot 40 °C.

lichtbruin met

sterren, wit 

180 cm 500949

wit

effen 

180 cm 500951

wit met

sterren, wit 

180 cm 500946

wit met

sterren, zilver 

180 cm 500956

roze met

sterren, wit 

180 cm 500947

wit met

sterren, munt 

180 cm 500957

lichtgrijs  met

sterren, wit 

180 cm 500948

wit met

sterren, diamantblauw 

180 cm 500958

ORGANIC  

COTTON

... van 100%  
organisch katoen
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Belangrijke kleine dingen altijd bij de hand –
babybay® Utensilo

Fopspeen, waterfles, luiers of het favoriete 
speelgoed - in de zakken van het nieuwe 
babybay® Utensilo kunt u alle kleine dingen 
die uw baby 's nachts nodig heeft elegant 
opbergen. Met drie klittenlintlussen kan de 
Utensilo gemakkelijk en veilig op de 
babybay® worden aangebracht. 

De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren – passend bij onze nestjes en  
slaapzakken.

 Art-nr.

Utensilo parelgrijs  500317

Utensilo bes  500318

Utensilo taupe 500327

Utensilo azuurblauw  500329

Utensilo sterrenmix zand/bes  500330

Utensilo sterrenmix zand/azuurblauw  500331

Flexibele  
  klittenlintsluiting
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60° C

Fantastisch beschermd en knuffelig –
babybay® hemel- en matrasovertrekken

Fantastische hemel
De luchtige hemel maakt van uw babybay® 
een hemelse oase van welzijn. Deze hemel 
is niet alleen visueel een echte blikvanger, 
maar geeft ook geborgenheid, beschermt 
tegen tocht, te veel licht of vervelende 
insecten. De ademende stof zorgt voor een 
optimale luchtcirculatie - niet te veel, niet 
te weinig. Met het decoratieve lint dat bij 
het patroon van het nestje past, wordt  
hij een echte blikvanger.

De transparante witte stof en het hemellint 
kunnen tot 40 °C worden gewassen.       Past bij  

       het nestje!

Himmel van Piqué Art-nr.

parelgrijs met witte sterren 410314

taupe met witte sterren 410327

bes met witte sterren 410328

azuurblauw met witte sterren 410329

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 400393

PIQUÉ 

wit, 105 × 59 cm Art-nr. 168570

Jersey stretchhoes
Hoogwaardige jersey, perfecte pasvorm 
en gemakkelijk te verwisselen door de  
elastiek. Het overtrek van 100 % katoen  
is wasbaar op 60 °C.
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Zachtjes inslapen –
babybay® uitbreidingen

Wiegwielen 
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen wordt de babybay® een volwaar- 
dige wieg. Zo is uw kind ook overdag heel  
dichtbij. 

Mobielhouder
Of het nu een muziekdoos, knuffel of mobiel 
is – bevat alles waar je baby graag mee speelt 
of wat nodig is om in slaap te vallen, kan aan 
de praktische houder worden gehangen.  
De babybay® mobielhouder is van stabiel, 
onbreekbaar massief beukenhout en  
in het houtoppervlak gemaakt dat bij uw 
babybay® past – mooi, stabiel, eenvoudig –  
eenvoudig en traploos op elke gewenste 
afstand te bevestigen. Ook geschikt voor 
de kinderbedombouwset.

Speciale wielenset 
De speciale wielenset zorgt voor een  
optimaal rijcomfort, comfortabele en 
flexibele besturing en een bijna geruis-
loos glijden. De afdekking  van de wielen 
voorkomt dat het bed wordt geraakt en 
zorgt voor een extra, veilige stand.

Wielenset (4 stuks) Art-nr.

zwart (hoogte 4 cm) 100400

Parket zwart (hoogte 5 cm) 100401

Parket wit (hoogte 5 cm) 100402

Speciale wielenset (4 stuks) Art-nr.

   beuken natuur (hoogte 13 cm) 100410

   wit (hoogte 13 cm) 100412

   leigrijs (hoogte 13 cm) 100417

Extra zacht

Optimaal comfort

Mobielhouder Art-nr.

   beuken natuur 100630

   wit 100632

   leigrijs 100637
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Onbeperkte mogelijkheden –
babybay® uitbreidingen

Loopbox-ombouwset Art-nr.

   beuken natuur 100620

   wit 100622

   leigrijs 100627

Loopbox-ombouwset
Twee babybay's worden één praktische 
loopbox. De truc hier is het verstelbaar 
vloeroppervlak: altijd hoog genoeg om  
uw rug te beschermen bij het tillen en het 
spelen, altijd diep genoeg om te voorkomen 
dat uw groeiende baby er uit valt.

TRAPLOOS  
in hoogte verstelbaar

Afsluithek
Met het praktische afsluithek slaapt de 
baby veilig, zelfs wanneer hij alleen ligt. 
Het hek klikt met een hendel in de hand-
greep in de bodemplaat vast en wordt aan 
de bovenkant stevig vergrendeld met twee 
veerbelaste nokken.

Omdat u uw babybay® XXL over een langere 
periode zou kunnen gebruiken, bestaat het 
afsluithek in twee verschillende hoogten. 
Afhankelijk van de grootte van het kind past 
u de bodemplaat naar beneden aan en hebt 
u eerst het afsluithek met een hoogte van 
30 cm nodig. Als uw kind groter is en de 
bodemplaat zich lager bevindt, gebruik dan 
het afsluithek met een hoogte van 60 cm.

Afsluithek voor

gebruik op een wieg (30 cm hoogte) Art-nr.

   beuken natuur 168200

   wit 168202

   leigrijs 168207

Afsluithek voor

gebruik op een kinderbed (60 cm hoogte) Art-nr.

   beuken natuur 168210

   wit 168212

   leigrijs 168217

Onderhouds- 
  vriendelijk!
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Dromerige gezelligheid –
babybay® Kinderbedaccesoires

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren zal 
uw kind leuk vinden. Dekbed en kussens zijn gemaakt van 
aangenaam zachte piquéstof voor een slaap vol dromen. 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritssluiting 
gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden ge- 
wassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen).

Tweedelige set met hoofdkussen (40 × 60 cm) en  
dekbed (100 × 135 cm)

met de hand geborduurde  

  applicatie
 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie 

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!
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Geborgen en warm insluimeren –
babybay® slaapzakken

Slaapzak gemaakt van biologisch 
katoen - slapen als in mama's buik
Comfortabele veiligheid met veel beenruimte 
voor uw lieveling. De babybay-slaapzak is 
zomer en winter een veilig alternatief 
voor het dekbed! Past bij de kleur van ons 
nestje Ademende, zachte jersey voering 
van binnen en van buiten organisch biolo-
gisch katoen met antislip, brede, elastische 
bandjes. Door een gleuf met gordel kan  
de babybay-slaapzak ook in het kinderzitje 
worden gebruikt. Machinewasbaar op 40 °C 
en geschikt voor de droger. 

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze harten 500141

wit met parelgrijze ster 500144

wit met parelgrijze sterren 500149

wit met parelgrijze stippen 500157

wit met sterren zand/bes  500160

wit met sterren zand/azuurblauw  500161

wit met taupe ster 500167

wit met beskleurige ster 500168

wit met azuurblauwe ster 500169

wit met roze ster 500170

wit met gele ster 500175

wit met bruine ster 500176

wit met groene ster 500177

wit met blauwe ster 500178
antislipbandjes
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Goed beschermd en veilig –
babybay® slaapzakken

Slaapzak van biologisch katoen – 
warm en zacht
Met de nieuwe babybayslaapzak van aange-
naam zacht, organisch biologisch katoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm.  
De lichte en luchtige vulling houdt uw kind 
warm op koudere dagen. Uw baby voelt 
zich in de ademende, huidvriendelijke 
jersey voering volledig goed en geborgen.

De snit zorgt voor veel beenruimte om te 
schoppen en te spelen – belangrijk voor de 
ontwikkeling van de motoriek en het gevoel 
van het eigen lichaam.

De slaapzak groeit mee: hij kan door het 
tweetraps-drukknopsysteem in de lengte 
worden aangepast. Een rondom lopende 
ritssluiting maakt het gemakkelijk om aan 
en uit te trekken met een zachte flap aan het 
uiteinde van de rits om onaangename krassen 
te voorkomen. Machinewasbaar tot 40 °C.

Boven- en binnenstof  van 100 % organisch katoen;
Applicatie: 100 % katoen;
Vulling: 100 % polyester

Slaapzak van Organic Cotton Art-nr.

wit met parelgrijze ster 500414

wit met een duifkleurige ster 500427

wit met beskleurige ster 500428

wit met azuurblauwe ster 500429

Groeit mee!
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Warm en droog houden –
babybay® handdoeken en dekens

Baby dekenovertrek Art-nr.

wit met ster 500402

Knuffeldeken Art-nr.

donkergrijs met witte sterren 500714

lichtgrijs met witte sterren 500715

Badlaken met 2 washandjes Art-nr.

wit met ster 500602

Speel- en kruipmat Art-nr.

parelgrijs  met sterren 500514

Extra  
     pluizig!

      met de hand  
geborduurde applicatie

washandjes  
inbegrepen!2 

Knuffeldeken
Zacht, verwarmend knuffeldoek in handig for- 
maat 100 × 70 cm, gemakkelijk schoon te maken, 
wasbaar op 30 °C en geschikt voor de droger.     

Speel- en kruipmat
De comfortabele deken met brede,  
parelgrijze rand is ideaal voor spelen, 
kruipen, gymnastiek of zelfs voor het  
verwisselen van luiers. De achterkant is 
volledig bedekt met een parelgrijs patroon.

Badlaken met badkap  
en twee washandjes
De zachte badhanddoek van absorberende 
badstof met praktische driehoekige badkap 
en twee washandjes houden uw baby 
heerlijk warm na het baden terwijl u hem 
afdroogt. 

Overtrek voor babydeken
Past op elk kussen in het standaard- 
formaat van 80 × 80 cm. Wit met de hand 
geborduurde applicatie. Knuffelzacht, 
gemakkelijk te reinigen en geschikt voor 
drogers, wasbaar op 40 °C.
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De perfecte alleskunner
Het fantastisch mooie Tobi® baby- en  
kinderbedje All in One, waarvoor het  
patent is aangevraagd, is de perfecte 
multifunctionele metgezel van baby tot 
peuter. Het uitvoerig bewerkte, stabiele, 
drievoudig in hoogte verstelbaar en 
meervoudig converteerbaar kinderbed, 
zorgt met 3 brede slipsporten voor een 
ontspannen en gemakkelijke in- en uit-
gang en dus veel vrijheid voor uw kind. 

Kan in een paar eenvoudige 
stappen worden omgebouwd
Door eenvoudig om te bouwen, kan  
het worden gebruikt als babybed,  
kinderbed, jeugdbed of als een gezellige  
knuffelsofa. Als uw lieveling daarvoor  
nog niet klaar is, kan de TOBI® All-in-one 
eenvoudig worden omgezet in een extra 
groot bijzetbed. Met de meegeleverde 
ombouwset wordt het kinderbed een 
modern en stijlvol jeugdbed. 

U kunt kiezen uit verschillende  
accessoires en zelf uw individueel  
droombed in elkaar zetten. 

Afmetingen: 70 × 140 cm

Het Tobi® baby- en kinderbedje All in One is 
uiteraard vervaardigd volgens DIN EN 716-1.  
Alle verven worden getest op schadelijke stoffen 
volgens DIN EN 71 deel 3.

Ingenieus en multifunctioneel:
Tobi® Baby- en kinderbed All in One

All in One Art-nr.

   wit 402102

   wit/lichtgrijs 402105

   Babybed
optioneel met hemelstang

Bijzetbed/sofa
Kinderbed
   met slipsporten

Jeugdbed
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De plus in comfort:
Tobi® Baby- en kinderbed All in One

Wiegwielen
Met de zachte, slijtvaste, vergrendelbare 
wielen is uw kind ook overdag heel dichtbij.

Wielenset  (4 stuks) Art-nr.

Parket zwart (hoogte 5 cm) 180401

Parket wit (hoogte 5 cm) 180402

Lattenbodem (enkel) Art-nr.

natuurlijk, onbehandeld 400324

Extra zacht

Goed ondersteunde lattenbodem
De meegeleverde lattenbodem garan-
deert door de op kunststof gemonteerde, 
gewelfde geperste houten latten en de 
speciaal ingestelde afstand een exacte 
gewichtsverdeling en een aangenaam 
ligcomfort. 

De lattenbodem is voor elk kinderbed  
van 70 × 140 cm geschikt en kan ook apart 
worden besteld.

 De speciale extra  
  voor meer comfort:  
de kunststof gemonteerde lamellen!

St
an

d
: 0

2/
20

19

To
bi

®

Ki
nd

er
m

öb
el



9

60° C

60° C

Hier komen de dromen van kinderen uit –  
de Tobi® All in One matrassen

Gegarandeerde kwaliteit

Tobi® Klima extra luchtig (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 402538

Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 402553

Tobi® Medicott® extra luchtig (incl. hoogwaardig overtrek) Art-nr. 402539

Hoogwaardig overtrek (enkel) Art-nr. 402554

Klima extraluftig –  
Aircokanalen voor actieve kinderen.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en  
 vochtregulerende, op het ligvlak afgestemde,  
 verticale aircokanalen
• Lateraal versterkte treden voorkomen omvallen en zorgen 
 voor de grootst mogelijke slipweerstand in het bed
 • Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek verwijderbaar en wasbaar in de machine tot 60 °C
• Geschikt voor alle baby- en kinderbedden met een
  ligoppervlak van 140 × 70 cm.

Medicott® Wave –  
Natuurlijke hygiëne voor gezonde baby's.

• Ademende comfortschuimkern met open poriën en vocht- 
 regulerende, op het ligvlak afgestemde, verticale aircokanalen
• Lateraal versterkte treden voorkomen omvallen
 en zorgen voor de grootst mogelijke slipweerstand in het bed
• Zacht, gewatteerd en ademend hygiënisch overtrek met  
 vochtbeschermingsfunctie en innovatieve Medicott®-
 afwerking, natuurlijke bescherming tegen schimmel en
 spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Overtrek verwijderbaar en wasbaar in de machine tot 60 °C
• Geschikt voor alle baby- en kinderbedden met een
  ligoppervlak van 140 × 70 cm.

ADEMEND  

en VOCHT- 

REGULEREND

Voorkomt  

de vorming 

van MIJTEN en 

SCHIMMELS
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Dromerige gezelligheid –
Tobi® All in One uitrusting

Om van te dromen:  
kinderbedlinnen met nestje en hemel
Onze nieuwe kinderbedden in vier hemelse kleuren  
zal uw kind leuk vinden. De tweedelige set met dekbed 
(100 × 135 cm) en hoofdkussen (40 × 60 cm) is  voor een 
goede nachtrust van aangenaam zacht piquémateriaal 
gemaakt. Het bedlinnen kan door zijn verborgen ritss- 
luiting gemakkelijk worden verwisseld en op 40 °C worden 
gewassen; het is ook geschikt voor drogers (100 % katoen). 
Daarbij past een zacht kinderbednestje en een luchtige 
hemel. De bijbehorende hemelstang is geschikt voor  
alle kinder- en babybedjes. 

  eenvoudige te bevestigen  
met flexibele klemmen

 Overtrek Nestje Hemel

parelgrijs  met witte sterren 410714 410814 410314 

en sterapplicatie

taupe met witte sterren 410727 410827 410327 

en sterapplicatie

bes met witte sterren 410728 410828 410328 

en sterapplicatie

azuurblauw  met witte sterren 410729 410829 410329 

en sterapplicatie  

Hemelstang Art-nr.

wit, gelakt 400393

Accessoires geschikt voor  
  ALLE babybedjes!

met de hand geborduurde  

  applicatie

D
at

um
: 0

2/
20

19



10
De veelzijdige ster in de kinderkamer:
Tobi® babycube®

Een kubus, een stoel, een tafel?
babycube® is alles in één: twee identieke 
helften die in een kubus zijn samen 
geschoven, bieden voldoende ruimte 
voor de creativiteit van het kind:  
een troon voor kleine koningen, een 
draagbare schildertafel, een nacht- 
kastje of als een tunnel voor de speel-

goedtrein – babycube® doet overal mee 
en inspireert zowel ouders als kinderen 

sinds tientallen jaren.

babycube® bestaat uit berkenmultiplex  
dat vrij is van schadelijke stoffen en stevig 
is vastgebout, maar toch licht genoeg is 
voor kleine kinderhanden. 

Eén ontwerp, veel mogelijkheden
De asymmetrische zitjes beschikken door 
gewoon om te draaien over twee ver- 
schillende zithoogtes. Door het te kantelen  
wordt het een kleine tafel of een klim-
hulpmiddel – stabiel genoeg, zelfs voor 
volwassenen. En als het niet nodig is, kan 
de babycube® gewoon weer tegen elkaar 
worden geschoven en worden opgeborgen 
om ruimte te sparen.

babycube® kan worden uitgebreid met een 
bank tot een plaatsbesparende speeltafel 
voor twee of één zitmogelijkheid voor 
vier kinderen. De stoelelementen kunnen 
tegen de bank geschoven, goed worden 
opgeborgen. babycube® bestaat in helder 
gelakt hout met een rode en blauwe zitting 
of in wit gesatineerd met een lichtblauwe 
en roze zitting.

babycube® (Kubus met 2 elementen) Art-nr.

Kubus, helder gelakt 

met rood/blauwe zitting 320101

Kubus, zijdeglans wit 

met roze/blauwe zitting 320102

babycube® (Tafel/bank) Art-nr.

Bank, helder gelakt

met rood/blauwe zitting 320111

Bank, zijdeglans wit 

met roze/blauwe zitting 320112

ruimtebesparend  
en stapelbaar!
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babytwist® Wielen Parketwielen

 Ø 40 mm Ø 50 mm

   helder gelakt 200801 200811

   wit 200802 200812

De slimme commode voor kinderen en volwassenen:
Tobi® babytwist®

Altijd de perfecte hoogte  
voor papa en mama
babytwist® – de ingenieuze, ergo- 
nomische commode: net als een 
draaibare kruk, kan het gemakkelijk 
worden aangepast tussen 65 cm en 
96 cm. Een draai aan de borgmoer 
vergrendelt de tafel altijd veilig.

De robuuste wielen in twee mogelijke 
versies maken de babytwist® mobiel: 's 
ochtends in de badkamer, 's middags in  
de keuken en 's avonds in de kinderkamer.

Het zachte, vormvaste luierkussen is 
veegvast en kan daardoor altijd hygiënisch 
worden gereinigd. Opstaande flanken 
voorkomen zijdelings wegrollen bij het 
wisselen van de luiers.

Basis 70 × 70 cm
Gewicht 13,1 kg

Luiertafel, bijzettafel,  
speeltafel, bistrotafel...
Het luierkussen kan met een handgreep 
worden verwijderd- dat verandert  
babywist® in een speeltafel, een hoge 
bistrotafel of een lage bijzettafel. 20 kg 
laadvermogen maakt het een stevig  
meubelstuk in elke situatie.

Het luierkussen van 3 cm dik schuim met een 
afwisbaar overtrek en vijf slijtvaste, geruisloze 
plastic wielen, waarvan twee met stoppers,  
zijn reeds in de levering inbegrepen.

Polyvalent!

Traploze hoogte-instelling  
van 65 tot 96 cm!
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