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Enorm compact Digitaal bedieningspaneelGrotere beweging

Inclusief 
speelboog

SWING CLOUD
Deze vouwbare swing met 2 speeltjes heeft een zitschelp in zachte 
en comfortabele materialen. De hoes is tevens verwijderbaar en 
wasbaar op 30°C.
Inhoud: excl. 4 LR14-batterijen, excl. adapter.
Kenmerken: 3 schommelsnelheden. Programmeerbare timer. 
8 muziekjes.

BM12302   € 104,95

ROCKAROO
BIG motion, SMALL size! De RockaRoo geeft een beter schommelgevoel 
dan de traditionele swings en neemt 1/3 van de ruimte in.
Inhoud: Incl. verwijderbare speelboog. Werkt op netstroom, 
kabel meegeleverd.
Kenmerken: Afritsbare en machinewasbare zitting. Stopt automatisch. 
Geen batterijen nodig. 5 verschillende snelheden.

JG4852   € 219,00

3+0 m. 
SWOON MOTION
De perfecte combinatie van een rustgevend en leuk schommelstoeltje. 
De schommel wordt in werking gezet zodra de baby huilt. Het zitje kan 
op 2 manieren wiegen: zijwaarts of van voren naar achteren.
Inhoud: Incl. speelboog (instelbaar in 3 standen). Incl. adapter.
Kenmerken: Zitje roteert 360°. 5 snelheden van wiegen. 
8 natuurgeluiden/liedjes. Zitje is verstelbaar in 3 ligstanden. 
Te gebruiken tot 9 kg.

BM55008   € 239,00

 3+0 m. 
LEAF
Van het comfort van je armen tot het rustgevende zwaaien van de LEAF. 
Als je baby gewiegd wil worden en je hebt een moment nodig, dan is dit 
ligbed poëzie in beweging. Een zacht duwtje van je begint een natuurlijk 
kalmerende, ritmische zij-aan-zij beweging die meer dan twee minuten 
duurt. Ultra vloeiende en stille beweging van links naar rechts.
Kenmerken: Beweging duurt meer dan twee minuten zonder hulp met 
een zachte duw. Geen batterijen, geen snoeren, geen gezoem, geen 
lawaai. Machinewasbare stoffen. Voldoet aan de Europese norm:  
EN 12790:2009 Fabrieksgecertificeerd ISO 14001 ISO 9001 OHSAS 
18001. Max gewicht: 60 kg. Met harnas te gebruiken vanaf de geboorte 
tot het kind rechtop kan zitten tot 9 kg. Zonder harnas voor gebruik als 
stoel wanneer het kind kan lopen tot 60 kg.
Afmeting: lxbxh: 71 x 70 x 45 cm.

HP1395   € 239,00
ADAPTER
BM14801   € 12,90




