
al
le

 p
ri

jz
en

 z
ijn

 in
cl

us
ie

f b
tw

ZI
TM

EU
BI

LA
IR

61

IN HOOGTE VERSTELBARE RELAXEN

Door zijn 
lichte 

gewicht 
(7 kg) kan 
je de stoel 
makkelijk 

meenemen

Gemakkelijk 
mee aan 
de eettafel.

5-puntsgordel

Verwijderbaar 
verkleinkussen

3+0 m. 
TRANSAT SWOON AIR
De stoel kan 360° worden gedraaid en is handmatig in hoogte 
verstelbaar. Met één druk op de knop kan het zitje handmatig worden 
versteld op 5 verschillende hoogtes (94 cm, 92 cm, 88 cm, 86 cm) 
voor alle momenten van de dag.
Kenmerken: Te verstellen naar 5 verschillende lig- of zitposities. 
Het uitwasbare kussentje in de stoel is gemaakt van extra zacht 
materiaal, waardoor het zeer geschikt is voor pasgeborenen.  
Boven het zitje hangt een afneembare speelboog met 3 speelgoedjes, 
verstelbaar in 3 posities.
Afmeting: bxdxh: 42 x 74 x 94 cm.

HP7732   € 174,90

3+0 m. 
WIPSTOEL, UP & DOWN
De Beaba Transat Up and Down III wipstoel heeft 
4 verschillende hoogtes, zodat je je kindje altijd op een fijne 
hoogte eten kunt geven, bijvoorbeeld bijgeschoven aan tafel. 
De rugleuning is met één hand te verstellen. Zij-opvulling van 
schuimrubber, in de zitting en de schouderbeschermingen voor 
verhoogd comfort. Comfortabele slaapstand. 
Schommelsysteem met vergrendeling om de baby op volledig 
veilige wijze te wiegen.
Inhoud: Incl. geïntegreerd hoofdkussentje en 5-punts 
veiligheidsharnas.
Kenmerken: Te gebruiken tot 9 kg.

BA915020   € 194,95

3+0 m. 
SWOON UP
Handige inklapbare wipstoel.
Kenmerken: De stoel kan 360° worden gedraaid en is handmatig in 
hoogte verstelbaar. Het zitje kan handmatig worden versteld op 
2 hoogtes (55 cm en 75 cm). Het stoeltje is makkelijk in te klappen en 
dus ideaal om mee te nemen! Boven het zitje hangt een afneembare 
speelboog met 3 knuffeltjes, verstelbaar in 3 posities.  
Te gebruiken tot een gewicht van 9 kg. 
Het uitwasbare kussentje in de stoel is gemaakt van extra zacht 
materiaal, waardoor het zeer geschikt is voor pasgeborenen.
Afmeting: lxbxh: 57 x 77,5 x 55 tot 75 cm.

HN7731   € 174,90


