
Heel dicht bij mij!

De beste beslissing vanaf het begin –
onze originele babybedjes, veelzijdige  
accessoires en toebehoren
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Beste ouders,

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 onze co-slaper.

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

We wensen u dat u ‘s nachts
nooit meer moet opstaan.



De beste co-slaper voor uw kostbaarste schat – 
wees veeleisend!

 PAST ALTIJD PERFECT

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

 GEMAKKELIJKTE HANTEREN

Via de verstelbare bevestigingssystemen 
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, in  
kleur gelakt of onbehandelde, pasklare  
matrassen en een verscheidenheid aan 
nest- en hemelweefsels bieden bijna 
onbeperkte mogelijkheden. Zelfs  
voor tweelingen of grote bedden (zoals 
futons of boxsprings) zal iedereen zijn 
perfecte babybay® vinden. 

 DE NATUUR ALS VOORBEELD

We gebruiken alleen natuurlijk beuken-
hout uit Europese bossen en geen  
twijfelachtige laminaat of zelfs goedkope 
houtvervangers. Beukenhout is van  
nature antistatisch en antibacterieel. 

 TRANSFORMATIEKUNSTENAAR

Zodra uw baby de wieg 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.
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Overal thuis – onze co-slaper met  
afsluithek en wielen
Met afsluithek en geruisloze wielen wordt  
uw babybay®-extra bed een volledige 
co-slaper. 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 
gemakkelijk tot een volwaardig kinderbed 
uitbreiden, inclusief een lattenbodem 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. 

De originele babybay® – onze alleskunner.

Verloskundigen  
hebben babybay getest  
en zijn overtuigd:  
“prachtig product voor 
moeders en kinderen ...  
van hoge kwaliteit ... 
een geweldige oplossing ... 
absoluut veilige nachtrust”

Sterk aanbevolen door kidsgo: 
“De babybay® maak alles gewoon 
zo veel gemakkelijker en creëert 
een geweldige band met de baby!“

Kinderbank



babybay® – alle modellen in één oogopslag.

babybay®  
Midi  
Rechtlijnig ontwerp 
voor een kleine prijs

Met alle voordelen van  
de originele babybay®: 
snelle installatie, traploze 
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

Afwerkingen

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

Leeftijd 
tot ongeveer 9 maanden

Afwerkingen

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

Leeftijd 
tot ongeveer 14 maanden

Afwerkingen

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

Leeftijd 
tot ongeveer 14 maanden

Afwerkingen

  Natuurlijke beuk   blank gelakt   geolied nerfbeukenhout   koloniaal bruin 

Het grotere matrasge-
deelte 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.

Ons best verkopende 
babybed, afgeronde vorm, 
stabiel, onverwoestbaar, 
10-voudig transformeer-
baar, biedt ontelbare 
combinatiemogelijkheden. 
Massief hout, TÜV-getest, 
getest op schadelijke 
stoffen.

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

babybay®  
Maxi 
Extra groot,  
extra ruimte voor 
een tweeling

babybay®  
Original  
Compacte vorm, 
ingenieus trans- 
formeerbaar

babybay®  
Maxi Advance  
De perfecte 
combinatie

Standaard Extra groot



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

Leeftijd 
tot ongeveer 14 maanden

Afwerkingen

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

Leeftijd 
tot ongeveer 14 maanden

Afwerkingen

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

Leeftijd 
tot ongeveer 14 maanden

Afwerkingen

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

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.

Het geïntegreerde afslui- 
thek kan op elk moment 
met slechts één hand in 
vijf stappen worden uit- 
geschoven en neergelaten. 
Met extra groot maxi-ligop- 
pervlak voor boxspring-
bedden. Massief hout, 
TÜV-getest, getest op 
schadelijke stoffen.

babybay®  
Comfort 
Geïntegreerde 
beveiliging

babybay®  
Boxspring  
Daarmee komt  
u zeer hoog

babybay®  
Boxspring Comfort 
Veiligheid aan het 
boxspringbed

Extra groot Extra hoog NiEUW: XXL

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

Leeftijd 
tot ongeveer 20 maanden

Afwerkingen

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.

babybay®  
XXL  
De speciale extra voor 
diegene die er lang 
van willen genieten

  leigrijs   leigrijs/wit   wit             TÜV-getest



Onze babybay® Matrassen – 
zo individueel als je baby!

Basic

Comfort

Classic Cotton Soft –  
Voor een gezonde slaap.
• Open poriën, ademende  
 comfortschuimkern
• Zachte, gewatteerde katoenen  
 hoes voor optimale aanpassing  
 aan het babylichaam
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 40 °C

Classic Fresh – Ventilatiekana-
len voor actieve baby’s.
• Ademende comfortschuimkern met 
 open poriën en vochtregulerende  
 verticale ventilatiekanalen die aan  
 het ligvlak aangepast zijn
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes, waterafstotend
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

Klima Wave –  
Ademend droog slapen.
• Ademende comfortschuimkern met  
 open poriën en vochtregulerende  
 verticale ventilatiekanalen
• Ligvriendelijke, gegolfde contour
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes met vochtbescherming
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

Medicott® Wave – Natuurlijke 
hygiëne voor gezonde baby’s.
• Ademende hygiënecomfortschuimkern   
 met open poriën en vochtregulerende  
 verticale ventilatiekanalen
• Ligvriendelijke, gegolfde contour
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes met vochtbescherming  
 en innovatieve Medicott®-afwerking,  
 bescherming tegen de vorming van  
 schimmels en spocht, actief tegen  
 ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

* Op schadelijke stoffen getest 
 en bekroond met het certificaat  
 “Textiles Vertrauen” volgens  
 de OEKOTEX® Standaard 100 
 klasse 1 voor baby’s (12.0.03346)

ALLE 
matrassen zijn uitstekend, voldoen aan de DIN- norm en zijn op scha- delijke stoffen getest*

IDEALE  

AANPASSING  

aan het  

babylichaam

OPTIMALE  

VENTILATIE door 

LUCHTKANALEN

ADEMEND  

en VOCHTRE- 

GULEREND

Voorkomt 

de vorming  

van MIJTEN en 

SCHIMMELS



Premium

Natural

Medicott® AngelWave® – Op 
een droomachtige, gewichtloze 
manier slapen.
• Ademende comfort- en gelschuimkern  
 uit twee delen met open poriën en vocht- 
 regulerende verticale ventilatiekanalen  
 voor een optimale drukontlasting, onder- 
 steuning en temperatuurcompensatie
• Ligvriendelijke, gegolfde contour
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes met vochtbescherming  
 en innovatieve Medicott®-afwerking, be- 
 scherming tegen de vorming van schimmels  
 en spocht, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

Natural – 
Natuurlijk gezonde slaap.
• Ademende kokosvezels gebonden 
 met natuurlijke latex voor uitstekend  
 vochttransport en warmteopslag
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 katoenen hoes gemaakt van 100 %  
 katoen voor een optimale aanpassing  
 aan het lichaam van de baby
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 40 °C

Ultrafresh Wave – Essentiële 
oliën voor een goede nachtrust.
• Ademende hygiënecomfortschuimkern  
 met open poriën FreshCELL met  
 vochtregulerende, verticale luchtkanalen  
 voor een antibacteriële en mijtvrije  
 slaapomgeving
• Ligvriendelijke, gegolfde contour
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes met vochtbescherming  
 en lavendel- en eucalyptusolie- 
 extracten, actief tegen ongedierte
• Geschikt voor mensen met allergieën
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

Intense AngelWave® – Bevordert 
een gewichtloze, rustgevende slaap.
• Ademende comfort- en gelschuimkern  
 uit twee delen met open poriën en vocht- 
 regulerende verticale ventilatiekanalen  
 voor een optimale drukontlasting, onder- 
 steuning en temperatuurcompensatie
• Ligvriendelijke, gegolfde contour
• Zachte, gewatteerde en ademende  
 hygiënische hoes met Intense-afwerking,
  vochtbescherming 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
• Afneembare hoes en  
 machinewasbaar tot 60 °C

Matrassen voor baby-

bedjes en wiegjes

Gemaakt

en getest

volgens de 

DIN EN 16890

Met

OPTIMALE

DRUKONT- 

LASTING

Met  

MELATONINE- 

BEVORDERENDE 

koolstofvezel

Gemaakt  

VAN ADEMENDE 

KOKOSVEZEL

Met 

LAVENDEL en 

EUCALYPTUSOLIE- 

extracten



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

Uw behoeften zijn onze ideeën – 
onze originele babybay®-accessoires.

Wiegwielen
Samen met de slijtvaste, afsluitbare 
wielen wordt de babybay® een  
volwaardige wieg.

Beduitbreiding
Een eenvoudige set breidt 
het ligvlak naar voren  
uit en overbrugt daarmee 
brede bedranden tot  
15 cm. Inclusief witte 
matrasuitbreiding

Extra zacht



Ingenieuze uitbreiding van het kinderbedje
Wanneer uw kleine spruit de babybay® 
ontgroeid is, hebben we de perfecte 
oplossing: breid uw babybay® Original, 
Maxi of Boxspring in slechts enkele stappen 
uit tot een volwaardig kinderbedje. 

Een lattenbodem zorgt voor de nodige 
luchtcirculatie en met de juiste matrasair-
conditioning of Medicott®-extraluchtig 
voelt uw kind zich helemaal op zijn gemak. 
Uiteraard is het ligvlak hier ook traploos 
in hoogte verstelbaar.  

Dankzij de uitneembare sporten en een 
afneembaar zijhek past ons kinderbed 
zich optimaal aan de ontwikkeling van  
uw kind aan.

Er is ook een zacht dekbedovertrek met 
een met de hand geborduurde applicatie, 
bijpassend nestje en een luchtige hemel 
met op de kleur gecoördineerde banderol – 
ook geschikt voor elk ander kinderbedje.

Dit is waar de dromen van kinderen uitkomen – 
het babybay® kinderbed voor grote kleintjes.

Groeit mee!

ombouwsetbabybay ®



Een zacht nestje met een prachtige 
bedhemel
Maak van uw babybay uw eigen individuele 
droombedje: met het beschermende, 
zachte nestje en de bijpassende luchtige 
hemel in frisse kleuren, is uw baby 
rondom geborgen en tegen tocht 
beschermd.

Door middel van lussen of klittenbands- 
luitingen kan het nestje eenvoudig en 
veilig worden bevestigd en op elk gewenst 
moment gemakkelijk worden verwijderd 
om te worden gewassen. U hebt de keuze 
tussen Cotton, Organic Cotton uit 
biologische landbouw en het licht ge- 
structureerde Piqué, getest volgens de 
OEKO-TEX® Standaard 100.

COTTON

Geborgenheid om aan te raken.

Talrijke kleuren 
en patronen!



ORGANIC  

COTTON

PIQUÉ

PIQUÉ  

ULTRAF-

RESH*

Hoogwaardige hoezen
Hoesovertrek in badstof of jersey en 
hygiënische airco-overtrekken - perfect 
voor uw babybay®-matras en in bewezen 
babybay®-kwaliteit.* Piqué Ultrafresh is beschikbaar in alle  

 piqué-kleurenpatronen

Talrijke kleuren 
en patronen!

Extra luchtdoorlatend



babybay® Nestslang – ondersteunt en 
beschermt uw baby altijd!
Ondersteunt en beschermt tegen tocht 
en harde randen, zacht en knuffelbaar 
voor mama en haar lieveling. Geborgen  
en veilig tijdens het slapen, het spelen, 
het knuffelen.

De nestslang is verkrijgbaar in 15 verschil-
lende patronen en in twee maten: geschikt 
voor de babybay®-bedjes en een grotere 
versie voor kinderbedden. Wasbaar tot 40 °C.

Utensilo – de belangrijke kleine dingen 
altijd bij de hand
Berg elegant alle kleine dingen op,  
die uw baby vaak nodig heeft. Met drie 
klittenbandlussen kan het gemakkelijk  
en veilig op babybay® worden bevestigd. 
De Utensilo is verkrijgbaar in zes warme 
kleuren - passend bij onze nestjes en 
slaapzakken.

Accessoires voor een goed gevoel.

Ook met naam 
naar keuze!



Slaapzak gemaakt van biologisch katoen – 
slapen als in mama’s buik
Het veilige alternatief voor een deken! 
Talrijke kleuren en patronen die bij de 
kleur van het nestje passen. Ademende 
katoenen hoes met zachte jersey voering 
en brede, elastische bandjes. Ook bruik-
baar in een kinderzitje. Machinewasbaar 
op 40 °C en geschikt voor het drogen in  
de droger.

Slaapzak van biologisch katoen –  
warm en zacht
Met de nieuwe babybay-slaapzak van 
aangenaam zacht, organisch biokatoen 
slaapt uw baby hemels zacht en warm  
en voelt de baby zich goed en veilig in  
de ademende, huidvriendelijke jersey-
voering. Dankzij het tweestapsdrukkno-
psysteem kan de slaapzak in de lengte 
worden versteld. Een rondom lopende 
ritssluiting vergemakkelijkt het aan- en 
uittrekken. Lengte: ongeveer 70 cm

antislipbandjes

Groeit mee!
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TESTMAGAZINE
babybay Midi, Original und Maxi

Testurteil - gut (1,9)
Praxistest 12/2009

Kies voor de originele babybay® – 
Vele malen getest en bekroond!

De jury van TOP 100 en 
Mentor Ranga Yogeshwar 
weten het zeker:  
“Het bedrijf overtuigt over  
de hele lijn met zijn innovatief 
succes!”

Heel dicht bij mij!
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