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NORDIC LUX
Se mere på side 4
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2016 bliver endnu et spændende år med flere nye produkter, nye farver og flot design.
Vores katalog er en introduktion til vores brede sortiment, og du kan finde uddybende 

information om hvert enkelt produkt på vores hjemmeside www.bassonbaby.dk.

Flere årtiers erfaring inden for babyudstyr garanterer sikkerhed,  
kvalitet og komfort for både dig og din baby.

 
Vi tester løbende mange af vores produkter for at være på forkant med gældende standarder.

Har du yderligere spørgsmål, ris eller ros, er du velkommen til at kontakte os på
info@bassonbaby.dk eller rette henvendelse til en af vores mange forhandlere,

som du finder på www.bassonbaby.dk. 
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Den ideelle vogn, hvis du ønsker et rigtig langt 
liggemål og høj komfort kombineret med en 
smidig drejelig vogn. Forhjulene giver en optimal 
drejeevne til brug i byen og på indkøb og når de er 
fikseret giver det stabilitet på lige strækninger.

Liggemål i vogn 97 cm.
Vægt: Total 16,7 kg

STELLET:
Stellet er en kombination af letvægtstål og aluminium, 
som giver styrke og gør vognen stabil, men stadigvæk 
let. Styret er med kunstlæder og kan indstilles i højden 
fra 94-118 cm. Stor stof-indkøbskurv under vogn.

Mål sammenklappet:
L: 91 H: 30 B: 65 (uden baghjul)
L: 98 H: 35 B: 65 (med baghjul) 
 
Baghjul : 38 cm hjul med indstillelig affjedring. 
Forhjul : 20 cm fikserbare drejehjul som gør vognen 
nem at manøvrere i forskelligt terræn.

BARNEVOGNSKASSEN:
Nordic Lux har justerbar ventilation i bunden  
(Ventibase®), så der altid er det optimale klima 
i barnevognskassen. 

Barnevognskassen er udstyret med rygstøtte,  
madras og aftageligt vaskbart bomulds lux-for. 
Yderstoffet har refleksbånd og er af stærkt  
polyester der er vand- og smudsafvisende.
 
Barnevognskassen er desuden sammenklappelig, 
har selebeslag  og er understøttet med metal-
ramme. 
 
Kalechen har stor ventilationsklap som giver  
optimal luftcirkulation, samt en skyggeklap, der kan 
slås ud, så den giver fantastisk solafskærmning og 
forlæderet har en ekstra høj opklappelig vind-
skærm. Kalechen har desuden aftageligt sovegardin 
og indvendig kalechelomme.

Lift og pusletaske kan tilkøbes. 

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012
Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex® 100 
standard.

VALGFRIT
Vælg mellem luft- eller punkterfri hjul.
Her vises lufthjul.

Nordic Lux 35 - Grå melange 

BARNEVOGN  ❉  NORDIC LUX
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Farve 01Q · Sort m/quilt Farve 20 · Sort/ternFarve 13Q · Navy m/quilt

Farve 26 · Jeans Farve 27Q · Sand/creme m/quilt Farve 31 · Sort/grå

Farve 35 · Grå melangeFarve 34 · Brun/beige melangeFarve 32 · Brun/prik

BARNEVOGN  ❉  NORDIC LUX  ❉  FARVER
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Rygstøtte Aftageligt sove/sol 
gardin

Stor udklappelig 
solskygge

Forlæder med høj 
vind-klap

Reflekser

Ventilation i kalechen

Lomme i kalecheSes her sammenklappet Ventibase® indstillelig
ventilations-bund

Justerbart styr med 
kunstlæder

Nordic Seat er et vendbart klapvognssæde, som du 
tilkøber og monterer, ved simpel click-on-funktion, 
på dit Nordic-stel, når dit barn er nået en alder, 
hvor vognen også kan bruges som klapvogn. 
Sådan får du en fantastisk klapvogn med drejehjul, 
som giver dig mulighed for super let at komme 
rundt såvel i byen, i naturen, på tur eller indkøb.
Barnevognskalechen er aftagelig fra din Nordic  
barnevognskasse og kan monteres på klapvogns-
delen, Nordic Seat. 

Læs mere om kalechens features under Nordic Lux 
eller Nordic Basic.

Vægt total med klapvognssæde: 15,4 kg
Liggemål, sæde: 91 cm

NORDIC SEAT FÅS I ALLE NORDIC-FARVERNE 
Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012.

Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex®  
100 standard.

NORDIC SEAT

BARNEVOGN  ❉  NORDIC LUX  ❉  NORDIC SEAT

❉ Inklusivfodpose
❉
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GRANDE SOFT

Meget rummelig barnevogn med langt liggemål. 
Solid og robust vogn - virkelig topklasse komfort 
for både barn og voksen.

Grande er blevet bedre og bedre gennem årene 
- den har bibeholdt sit klassiske look, men er 
samtidig moderne, stilfuld og trendy.

Testet og opfylder alle krav i  
DS/EN 1888:2012

Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex® 100 
standard.

Se alle vognens detaljer på side 8.

Farve 26 · Jeans (vist på alu-stel)

Farve 01Q · Sort m/quilt

Farve 13Q · Navy m/quilt

Farve 27Q ·  Sand/Creme m/quilt Farve 35 · Grå melange

BARNEVOGN  ❉  GRANDE SOFT
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GRANDE BASISSTEL:
• Grande stellet er letvægts stålstel
• Stærk beskyttende grundmaling
• Højdejustérbart styr (89-115 cm)
• Hjul med dobbelte kuglelejer (38 cm)

Stelmål opslået: 
L: 97 H: 87,5-108,5 B: 60 cm
Stelmål sammenslået: 
L: 100 H: 35 B: 60 cm (uden hjul)
L: 102 H: 47 B: 60 cm (med hjul)

Vægt total: 20,5 kg med basisstel

EVA punkterfri hjul med 
kuglelejer

ADVARSEL! Bremsen kan  
afgive  mærker på punkterfri hjul

Ekstra tilkøb: Lift og pusletaske i matchende farver. Se side 30.

TILKØB:

BARNEVOGN  ❉  GRANDE SOFT  ❉  DETALJER

Aftageligt sove/solgardin

Ventilation i kalechen

Ses her sammenklappet
Reflekser

Lomme i kaleche

Stor udklappelig solskygge

Ventibase® indstillelig
ventilationsbund 

Forlæder med høj vind-klap

Justérbart styr med  
kunstlæder

Rygstøtte

BARNEVOGNSKASSEN:
• Indstillelig rygstøtte
• Kraftig madras
• Ekstra tykt vaskbart bomuldsinderfor
• Reflekser
• Yderstoffet er af stærk polyester som er vand- og smudsafvisende
• Indvendig lomme i barnevognskassen
• Selebeslag til barnevognssele
• Justerbar ventilation i bunden (Ventibase®)
• Multifunktionelt overlæder med høj vindklap
• Kaleche med stor ventilationsklap og solskygge som kan slås ud
• Aftageligt sove- /sol gardin
• Lomme i kaleche evt. til sutteflaske
• Bærehåndtag på kalechen

Liggemål i barnevogn: 97 cm 
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GRANDE ALU-STEL

Aluminiumstellet er ment som et letvægts-alternativ til vores traditionelle 
barnevognsstel. Den traditionelle bremse er udskiftet med et nyt indvendigt 
bremsesystem, som er lettere at betjene, reducerer vægten yderligere,  
samt gør at vognen fylder mindre sammenklappet. Støttebenene som  
let aktiveres, øger stellets sikkerhed yderligere. 

Teleskopstyret er også et af kendetegnene ved dette stel,  
hvilket gør det meget let at justere i højden (98-107 cm). 
Håndtaget er beklædt med artificielt læder som er bekvemt,  
eksklusivt og slidstærkt. 

Alu-stellet passer til både Grande Basic og Grande Soft. 

Stelmål sammenslået u/hjul: H36,5xL103xB50,5 cm
Stelmål sammenslået m/hjul: H52xL110xB65 cm

Lufthjul med dobbelte kuglelejer (39,5 cm)

Vægt: Total 17 kg inklusiv overdel.

GRANDE BASIC

Grande Basic er vognen til ”husbehov” dog uden 
at gå på kompromis med størrelsen. Vognen i sin 
helhed er fuldstændig magen til Grande Soft, dog 
uden alle ekstra finesser hvilket afspejler sig 
i prisen.

Om vognen kan siges følgende:
• Liggemål: 97 cm.
• Vaskbart bomuldsinderfor
• Madras
• Selebeslag til barnevognssele
• Ventilationsbund
• Ventilation i kaleche
• Bærehåndtag på kalechen

Tilbehør: Lift Basic & Pusletaske Basic
FÅS KUN I SORT 

Se side 8 for mere  information om stellet.

Testet og opfylder alle krav i  DS/EN 1888:2012
Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex®  
100 standard.

BARNEVOGN  ❉  GRANDE BASIC  ❉  GRANDE ALU-STEL
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BARNEVOGNSKASSEN
• Justerbar rygstøtte
• Madras
• Yderstoffet er af stærk polyester
 som er vand- og smudsafvisende 
• Vaskbart bomuldsinderfor
• Selebeslag til barnevognssele
• Ventilationshuller i bunden af overdelen

Liggemål i barnevogn: 92 cm. 

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012
Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex®  
100 standard.

BALDER

STELLET
• Balder-stellet er et letvægts stålstel
• Højdejustérbart knækstyr med komfortgreb
 (95-115 cm)
• Fylder minimalt sammenklappet
• Lufthjul m. dobbelte kuglelejer (32 cm)
• Sikkerheds-låsesystem (Fish lock)  
 gør det utrolig nemt at  af- og påmontere
 barnevognskassen.
• Dobbelte støttefodsbremser

Stelmål opslået: 
L: 90 H: 90-107 B: 60 cm
Stelmål sammenslået:
L: 93 H: 34,5 B: 60 cm (uden hjul)
L: 93 H: 43 B: 60 (med hjul)

Vægt total inkl. barnevognskasse: 20,8 kg.

Ventilation i kaleche Rygstøtte i overdelJustérbart styr med 
komfort greb

Praktisk, vendbart og robust klapvognssæde 
til Balder stellet.
• Justérbart ryglæn
• 5-punktssele
• Fodpose
• Kaleche med praktisk stor ventilation  
 og indbygget "forlænger" på kalechen til   
 at beskytte mod vind og vejr
• Fuld liggestilling

Liggemål: 88 cm

Fås kun i SORT

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 
1888:2012
Alle tekstiler på denne vogn er  
Oeko-Tex® 100 standard. 

BALDER SEAT

Farve 01 · Sort

BARNEVOGN  ❉  BALDER  ❉  BALDER SEAT

❉ 

Inklusiv

fodpose
❉
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AMELIS KOMBIVOGN
• Aluminium/stål stel
• Indvendige bremser
• Stærk beskyttende grundmaling
• Punktérfri EVA-hjul med dobbelte  
 kuglelejer (30/21)
• Baghjul med indstillelig affjedring
• Justérbart knækstyr – styrhøjde 76-110 cm
• Sort stelfarve 

Stel sammenslået m. baghjul: L: 80 B: 60 H: 32 cm
Stel sammenslået u. baghjul: L: 80 B: 60 H: 31 cm 
Vægt inkl. barnevognsdel: 13,2 kg
Vægt inkl. klapvognsdel: 12,5 kg

STEL
Kombivogn betyder, at du køber et stel, som passer
både til en barnevognsoverdel og et klapvogns-
sæde - altså 2 vogne på ét stel. 

AMELIS overdelen kan anvendes fra barnet er 
nyfødt til ca. 1 år.

Klapvognssædet er vendbart og kan anvendes når 
barnet vokser ud af barnevognen, dog tidligst fra 
6 mdr. alderen. Således kan vognen bruges indtil 
barnet er ca. 3 år (15 kg) 

• Vaskbart bomulds inderfor
• Kraftig madras med justérbart ryglæn
• Ventilationshuller i kassens bund
• Kaleche med solskygge og ventilation
• Selebeslag til barnevognssele

• Reflekser
• Yderstoffet er af stærk, vand- og
 smudsafvisende polyester. 

Liggemål barnevogn: 78 x 33 cm.
Liggemål klapvogn: 97 cm .

Farver: Sort og Sort/Grå melange

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012
Alle tekstiler på denne vogn er Oeko-Tex®  
100 standard. 

KOMBIVOGN  ❉  AMELIS 

❉ 

Inklusiv

fodpose

❉
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TOUR er en rigtig “city-vogn”. En super handy 
foldevogn der ingenting vejer og er ultra let at 
manøvrere rundt med på gader og stræder.
Kombivognen består af ét stel, samt en lift/bar-
nevognsdel på 87 cm til barnets første par år og en 
klapvognsdel til når barnet bliver større. Leveres 
med sølvfarvet alu-stel. Farver: Sort og Sort/lysgrå
KLAPVOGNSDEL
• Aftagelig frontbøjle
• Indstillelig fodstøtte
• Fodpose "Tour" kan tilkøbes
• Liggemål: L: 91 B: 38 cm

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012
Fra 6 mdr. til 15 kg / Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 23 kg.

TOUR DUO KOMBIVOGN / KLAPVOGN 

STELLET
• "One hand fold"
• Letvægtsstel i aluminium
• Styrhøjde 104 cm
• 360 grader drejelige forhjul m/affjedring 
 og punkterfri baghjul m/kuglelejer  
 (17/20 cm)
• Fylder minimalt og pakkes let i tidens  
 små biler
• Komforthåndtag
• Rummelig varekurv
• Kopholder

Stelmål opslået:
L: 100 H: 104 B: 56 cm.
Stelmål sammenslået:
L: 84 H: 25 B: 47 cm. (uden hjul)
L: 90 H: 29 B: 56 cm. (med hjul)
Vægt med klapvognsdel: 9,6 kg

KOMBIVOGN  ❉  TOUR DUO
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LIFTDELEN (LILLE BARNEVOGNSKASSE):
Med et liggemål på 88 cm vil barnet kunne ligge i den til omkring 2-års alderen.
Desuden har liften trinløs kaleche med håndtag,  
så du let kan bære det sovende barn med indenfor i liften uden at vække det.

xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx

xxxx
xxxxxxxxx
xxxxxx

Her vist med  
barnevognsdelen  

monteret.

Den store kaleche går helt ned, så den giver fin beskyttelse når barnet skal sove.
Rummelig varekurv.

BARNEVOGNSDEL
• Med bærehank i kaleche
• Liggemål:  
 L: 87 H: 22 B: 33 cm
• Vægt lift: 5,8 kg

Farve Sort/lys grå

Farve Sort

KOMBIVOGN  ❉  TOUR DUO
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PLIKO P3 COMPACT
 
Dette lette og kompakte stel er nemt at manøvrere 
rundt med. Stellet er en paraplyvogn, hvilket vil sige 
at den folder som en paraply og fylder som en lille 
golfbag. Klapvognssædet kan ikke vendes.

• Drejbare forhjul
• Indstillelig styrhøjde og ergonomisk styr
• Kopholder på siden af stellet
• Kroge til montering af pusletaske
• Rummelig varekurv
• 4-trins justerbar rygstøtte
• Let sammenklappelig vogn
• Ståfunktion ved sammenklappet
• Punkterfri dobbelthjul (17 cm) 
• Rigtig god affjedring på alle hjul
• Godkendt til børn helt fra nyfødt  
 ved køb af Navetta lift

Stelmål opslået: 
L: 86 H: 102,5 B: 54 cm
Stelmål foldet: 
L: 43,5 H: 98 B: 34 cm
Vægt: 8,5 kg

Special tilpasset regnslag og fluenet  
kan tilkøbes

Farve Mod Black Farve Mod Beige

TILKØB: MODULAR SYSTEM

Der kan tilkøbes Modular System bestående af: Navetta overdel, Viaggio autostol, samt pusletaske.  
Overdelen og autostolen kan ved hjælp af et Click-On system nemt og enkelt  klikkes på klapvognen. Se side 27 for mere information.

Delbar kalecheSmart rejsetaske Justerbar ryg og fodstøtte

Tilkøb: Rejsetaske

KLAPVOGN  ❉  PEG-PÉREGO  ❉  PLIKO P3 
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MILAN Sport er en lækker aluminiums klapvogn 
med praktiske drejelige forhjul.
• Vendbart sæde
• Stor kaleche med ventilation
• Fodpose
• Massive punktérfri EVA-hjul 
• Indvendig fodbremse
• Aftagelig og justérbar frontbøjle
• 5 punktssele

• Rummelig varekurv med refleks
• Justérbar ryglæn og fodstøtte

Fås i farverne: Sort, Grå/melange, Blå/melange, 
Brun/melange

Liggemål: 95 cm
Styrhøjde: 91 - 114 cm
Sammenfoldet m. hjul: L: 88 B: 58,5 H: 55 cm

Vægt: 14 kg

Fra 6 mdr. op til 15 kg / Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 25 kg.

Produceret i henhold til EN1888:2012 

MILAN SPORT

Farve 40 · Grå melange Farve 60 · Brun melangeFarve 30 · Blå melange

TILKØB:
Bløde punkterfri PU-hjul med luftkanal

Farve 90 · sort

KLAPVOGN  ❉  MILAN SPORT

❉ 

Vendbart 

sæde
❉
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• Lækker polstring
• 4-hjuls komfort
• Stor kaleche med opbevaringslomme
• Én hånds betjent justerbar ryg
• Regulerbar fodstøtte
• 5-punkts sele
• Aftagelig frontbøjle
• Affjedring på alle 4 hjul

• Stor rummelig varekurv
• Fodpose "Tour" kan tilkøbes
• Ligge mål: 88 cm

Fås i farverne: Ensfarvet sort, mørkgrå, sort/rød og 
sort/grøn strib. 

Opslået: L: 73 B: 57 H: 102 cm

Sammenfoldet m/hjul: L: 89 B: 57 H: 30 cm

Vægt: 7,9 kg

Testet og opfylder alle krav i DS /EN 1888:2012
Fra 6 mdr. til 15 kg / Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 23 kg. 

SCOOP FOLDEVOGN

Smart og ultra let foldevogn.  Fylder minimalt 
sammenfoldet.

Fås i sort m. hvidt stel

Liggemål: 88 cm
Styrhøjde: 105 cm
Sammenfoldet m. hjul: L: 69 B: 44 H: 24 cm

Vægt: 6,6 kg

Testet og opfylder alle krav i DS /EN 1888:2012
Fra 6 mdr. til 15 kg. Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 23 kg.

SWIP

Farve  sort Farve  sort/rød Farve  sort/grøn strib Farve  mørkegrå 

KLAPVOGN  ❉  SCOOP  ❉  SWIP
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• Quiltet lækker polstring m/aftagelig hovedpude
• Profil linjer i matchende farve på stellet
• Flot 3-positions kaleche
• Ekstra stor solskærmsfunktion
• Opbevaringslomme
• Én hånds betjent 3 trins ryglæn
• Fuld liggestilling
• Justerbar fodstøtte
• 5-punkts sele
• Aftagelig frontbøjle
• Rummelig varekurv
• Fodpose "Tour" kan tilkøbes
• Kopholder
• Affjedring på alle hjul

Ligge mål: 87 cm

Opslået: L: 70 H: 105 B: 51 cm
Sammenfoldet: L: 110 H: 32 B: 32 cm
Vægt: 8,8 kg

Fås i farverne: Ensfarvet sort, mørkgrå, sort/rød  
og sort/grøn strib

Fra 6 mdr. til 15 kg / Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 23 kg. 
Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012

PICO PARAPLYVOGN

Farve  Sort Farve  Sort/rød Farve  Sort/grøn strib 

Farve  Mørkgrå Farve  Lysgrå 

KLAPVOGN  ❉  PICO
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TILKØB

Universal kaleche i sort

TREND PARAPLYVOGN

Farve · Sort/mørkegrøn Farve · Sort/beige

Farve · Sort

• Praktisk og let rejsevogn
• Dobbelt affjedrede hjul
• Slidstærkt betræk
• 5-punkt sele
• Styrhøjde 98 cm

Siddestilling: 70x32 cm. Stelmål sammenslået:
L: 102 H: 14 B: 23 cm

Farve: Sort
Vægt: 4,5 kg 

MINI BASIC PARAPLYVOGN

Farve · Mørkegrå

KLAPVOGN  ❉  TREND  ❉  MINI

• Kraftig quiltet polstring
• Stor kaleche med opbevaringslomme
• Én hånds-betjent 3-trins justering af ryglæn
• Fuld liggestilling
• 5-punkts sele
• Aftagelig frontbøjle (kan foldes m/bøjlen på)
• Indstillelig fodstøtte
• Fodpose "Tour" kan tilkøbes
• Affjedring på alle hjul

Liggemål: 86 cm
Opslået: L: 70 H: 98 B: 47 cm
Sammenfoldet m/hjul: L: 110 H: 34 B: 27 cm

Vægt 7,9 kg
Fås i farverne: Ensfarvet sort, mørkgrå, sort/beige 
og sort/mørkgrøn 
 
Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012.  
Fra 6 mdr. til 15 kg / Vognen er konstrueret til en  
max. belastning på 23 kg.
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UNO "ONEHAND" FOLD

KLAPVOGN  ❉  UNO "ONEHAND" FOLD

Énhåndsbetjent foldevogn med svingbare  
forhjul i trendy design. 
• Lækkert læderstyr
• Énhåndsbetjent sammenfoldning
• Stor kaleche med ekstra solskygge
• Stor opbevaringslomme bag på kalechen
• Lækker komforthynde
• 5-punktssele
• Kørepose
• Aftagelig frontbøjle med kopholder
• Kopholder på styret
• Rummelig varekurv med refleks
• Affjedring på alle 4 hjul

Liggemål: 93 cm
Styrhøjde: 103 cm
Mål sammenfoldet m. hjul: L: 72 B: 64 H: 27 cm

Vægt: 8,2
Fra 6 mdr. til 15 kg.  
Vognen er konstrueret til en max. belastning på 
25 kg.

Fås i farverne: Sort og Grå melange. 

Testet og opfylder alle krav i  DS/EN 1888:2012
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Her vist med en af to mulige universal adaptere til 
autostol. Fås både som høj og lav adapter.

 

Indvendigt
bremse- 
system, samt 
stor varekurv

Svingbare 
forhjul

Her vist med 
en lift og et 
klapvognssæde,  
som begge er 
vendbare

DUO TWIN/SØSKENDEVOGN

Superlet tvilling klapvogn/ kombivogn med alu-stel 
og drejbare forhjul, hvilket gør den ideel som 
cityvogn. Ydermere kan vognen komme gennem 
almindelige døråbninger og fylder minimalt sam-
menklappet. Duo Tvilling kan både anvendes som 
søskendevogn eller som tvillingevogn, idet vognen 
er en kombivogn. Det vil sige, at begge sider af 
vognen enten kan anvendes som klapvogn eller 
med en lift som vist på billedet.

• 1 eller 2 lifte kan tilkøbes efter behov
• Vendbare klapvognsæder, samt  
 vendbare lifte
• Kan foldes sammen med sæder/lifte

• Quick release punkterfri hjul  
 med kuglelejer (20/29 cm)
• Lufthjul kan tilkøbes
• 5 punktsseler i klapvognssæderne
• Forlæder til liftdele medfølger
• Fodposer til klapvognsæder medfølger
• Indstillelig styrhøjde fra  88 – 110 cm 
 m. soft-grip
• Universel babyautostol adapter kan tilkøbes 
 i to forskellige størrelser (høj eller lav)
• Affjedring på alle 4 hjul

Liggemål sæder: 92x30 cm
Liggemål lift: 80x30x20 cm

Stelmål sammenslået m/ hjul: L: 81 H: 33 B: 74,5 cm.
Stelmål sammenslået u/ hjul: L: 72 H: 30,5 B: 74,5 cm.
Stelmål opslået: L: 100 H: 90-113,5 B: 74,5 cm.
Liftmål sammenfoldet: L: 90 H: 19 B: 40 cm.
Sædemål sammenfoldet: H27xL92xB34 cm.

Vægt: 15 kg incl. sæder.

Testet og opfylder alle krav i  DS/EN 1888:2012

Her vist med lufthjul (tilkøb).

Fås i farverne sort, brun og navy

TVILLINGEVOGN  ❉  DUO TWIN
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TRAVEL TWIN

TRAVEL TWIN er ideel til at tage med på tur i bil eller på rejser.  
Den fylder minimalt sammenslået. Med sine 360 grader  
vendbare hjul kommer den rundt overalt. 
 
Både sæderne og fodstøtterne er justerbare,  
hvorved vognen får et langt liggemål, selvom  
den fylder og 
vejer ganske lidt.

• Dobbelte affjedrede hjul
• Aluminium stel
• Aftagelige kalecher
• 5 ryglænspositioner
• Justérbare fodstøtter
• 5-punkt seler
• Varekurve med refleks
• Styrhøjde 107 cm

Liggemål: 84x33 cm.
Breddemål: 84 cm
Stelmål sammenslået:
L: 108 H: 40 B: 50 cm

Farve: Sort
Vægt total: 13 kg.
Tour-fodposer kan tilkøbes.

Produceret iht. DS/EN 1888:2012

TVILLINGEVOGN  ❉  UNO TWIN  ❉  TRAVEL TWIN

UNO TWIN

Trendy tvillinge-foldevogn med svingbare forhjul  
i lækkert design. Foldes sammen i et "snup-tag"  
og vejer ganske lidt af en tvillingevogn at være. 
• Individueller kalecher med ekstra solskærm
• Stor opbevaringslomme bag på hver kaleche
• Lækker komforthynde
• Aftagelig frontbøjle
• 5-punktssele
• Rummelig varekurv med refleks
• Lækkert læderstyr

Liggemål: 93 cm
Styrhøjde: 105 cm
Mål sammenfoldet m. hjul:  
L: 85 x B: 79 H: 28 cm

Vægt: 12 kg

Fås i farverne:  
Sort og Grå melange 
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ARIA TWIN SHOPPER
ARIA TWIN er den ideelle vogn at have med på 
farten, hvad end det er i indkøbscenteret, ind og 
ud af bilen eller toget, til at have med på rejsen 
eller bare manøvrere rundt med hvor pladsen er 
trang. Vognen er super kompakt og takket være 
sit aluminiumsstel vejer den kun 9,7 kg.

Vognen er som alle Peg-Pérego vogne let at 
betjene, har masser af lækre detaljer og ikke 
mindst optimal kørekomfort for både børn og 
voksne.

• Aluminium stel
• Ergonomisk teleskopstyr
• Indstillelige ryglæn
• Justerbare fodstøtter
• 5-punkt seler
• Punkterfrie dobbelthjul

• Affjedring med “shockabsorber”
• Stor rummelig varekurv
• Aftagelige frontbøjler med børnebakker  
 og kopholdere
• Fodposer medfølger

Liggemål: 80 cm.
Mål opslået: 
L: 80 H: 100 B: 76,5 cm
Mål sammenfoldet:
L: 29,5 H: 93 B: 76,5 cm

Vægt total: ARIA TWIN 9,7 kg

Testet og opfylder alle krav i  
DS/EN 1888:2012

Farve: Navy

Aftagelige frontbøjler med 
bakker

Separate kalecher med 
vindue

Stor rummelig varekurv og 
bremsebar på baghjulene

Stofkroge til ophæng af 
legetøj

Fylder minimalt 
sammenfoldet

TVILLINGEVOGN  ❉  ARIA TWIN SHOPPER ❉  DUETTE & TRIPLETTE

Klapvognsæderne er vendbare, så børnene kan 
vende enten fremad, bagud eller mod hinan-
den. Alternativt kan der påmonteres 1-3 Viaggio 
autostole. 
• Aluminium stel
• Justérbar højde på styr 
• Optimal kørekomfort
• Stødabsorbering på alle 4 hjul
• Drejbare forhjul som kan ratstyres
• Vendbare sæder 
• Punkterfri hjul med luftkanal (30 cm)
• Dobbelte indvendige bremser 
• 5-punkt seler på alle sæderne
• Indstillelige ryglæn og fodstøtter 
• Stor varekurv 

Læs mere om autostolen på side 28. 

144 cm. 105,5 cm. 

TRIPLETTE SW

44 cm. 

DUETTE SW

43 cm. 

DUETTE & TRIPLETTE

Duette vægt total: 19,8 kg/Triplette vægt total: 25 kg.
Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012
 

❉ 

DREJELIGE

FORHJUL

❉

❉ 
DREJELIGTSTYR

❉
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JOGGER  ❉  BOOK CROSS

BOOK CROSS

Sporty og stilfuld City jogger med lækre detaljer. 

• Énhåndsbetjent sammenfoldning
• Lækker fodpose + regnslag
• Indstillelig styrhøjde
• Varekurv
• Frontbøjle
• 5-punktssele
• Tromle-håndbremse
• Justerbar fodstøtte
• Affjedring på alle hjul
• Svingbart forhjul som kan låses
• Soft punktérfri EVA-hjul ( 26,8 cm)
• Beslag indbygget til montering af Modular
 lift og Autostol.
• Ekstra stor kaleche for ekstra skygge

Liggemål: 93 cm
Stel sammenfoldet m hjul: L: 91,8 B: 63 H: 46,5
Styrhøjde op til 107 cm

Fra 6 mdr. til 15 kg. Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 25 kg.

Godkendt til spædbørn, hvis Modular lift /Autostol 
er monteret. Se mere på side 27.

Fås i farverne: Sort, blå og beige
Vægt: 10 kg 

Farve · Mod Black Farve · Bluette

Farve · Mod Beige
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LØBEVOGN  ❉  X-RUN

X RUN

Takket være X Run kan alle børn nu blive en del af 
forældrenes aktive livsstil. Denne letvægts løbe-
vogn har aluminium stel og 16-tommer baghjul. 
Baghjulene er monterede i en vinkel, som sikrer, at 
vognen er stabil -også ved højere hastigheder. 

Alt i alt en super terrængående vogn, som kan klare 
selv de mest snørklede stier.

X Run kan nemt foldes sammen, og takket være 
“quick-release”-systemet kan hjulene let afmon-
teres. Derved bliver vognen let at opbevare  
samt transportere.

• Professionel løbevogn
• Fylder minimalt sammenslået og 
 kan “stå selv”
• Aluminium stel
• Håndbremse, som er praktisk at have 
 fx når terrænet skråner nedad
• Sikkerhedshåndrem, så vognen ikke 
 “løber fra dig”
• Kaleche med solskygge, samt vindue
• Indstillelig styrhøjde max. 117 cm
• Stor varekurv
•  Reflekser
• Lille smart ringeklokke på styret

•  Indstillelig ryglæn og fodstøtte
• Polstret aftagelig hynde i sædet
• Ekstra komforthynde ved hovedet
• Selerne har bløde skulderpuder for  
 yderligere komfort
• Inklusiv integreret insektnet, placeret  
 under fodstøtten

Liggemål: 90x37 cm
Fra 6 mdr. til 15 kg. Vognen er konstrueret til en 
max. belastning på 25 kg.

Total vægt: 12 kg

X LIFT

X Lift kan tilkøbes i grå. Liften kan påmonteres 
løbevognens stel. Til liften medfølger specielt 
tilpasset insektnet, regnslag og adaptere 
til sikkert at påmontere liften på stellet. 
Insektnettet befinder sig i en usynlig lomme i 
kalechen.

• Liften har foldbar kaleche med  
 bærehåndtag
• Forlæder med vindklap medfølger
• Høj kvalitet vaskbart betræk og inderfor.
• Madras medfølger
• Vejer kun 4,9 kg

Farve grå

Farve sort/grå

Justerbart knækstyr med 
komfortgreb i kunstlæder Fylder minimalt sammenslået 
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Kombivogn (MODULAR SYSTEM) betyder at du 
køber et stel, som passer både til en barnevogns-
overdel, samt et klapvognssæde, altså 1 stel - 2 
vogne. 

Til den moderne familie er kombivogn-systemet 
den optimale løsning på de udfordringer, som de 
fleste oplever i deres dagligdag, med ind og ud 
af biler, indkøb, byture og i naturen. 

Peg-Pérego har tradition for at kombinere kvalitet, 
sikkerhed, innovativt design og æstetik i ét. Deres 

vogne er innovative paraply- og foldevogne, hvilket 
vil sige, at hele vognen, sammen med sædet, fylder 
minimalt sammenslået. 

Med NAVETTA-overdelen kan vognen anvendes 
som barnevogn fra barnet er nyfødt, indtil ca. 6-9 
måneder. Herefter anvendes klapvognssædet og 
vognen benyttes som klapvogn. Således kan vog-
nen bruges indtil barnet er ca. 3 år.  Alsidig-heden 
med Peg-Pérego er optimal, f.eks. når barnet er 
faldet i søvn i bilen, flyttes VIAGGIO autostolen let 
over på stellet og man er hurtigt afsted.

BOOK PLUS

• Stellet er konstrueret til de vendbare overdele
• Drejbare forhjul
• Justerbart knækstyr med komfortgreb - skum
• Beslag til kopholder på siden af stellet
• Kroge til montering af pusletaske
• Rummelig varekurv med smart drop-down funktion
• 4-trins justerbar rygstøtte
• Enhåndsbetjent sammenklappelig
• Ståfunktion ved sammenklappet
• Punkterfri hjul (17/25,7 cm) - EVA 
• Rigtig god affjedring på baghjul
• Easydrive: Friktionsminimeret skubbe/kørekomfort, grundet de dobbelte   
 kuglelejer på både for- og baghjul, hvilket gør køreturen til en leg

Stelmål opslået: 
L: 93 H: 106 B: 59 cm

Stelmål foldet: 
L: 35 H: 85 B: 59 cm

Vægt stel: 7,5 kg

BOOK PLUS "S"

• Stellet er konstrueret til de vendbare overdele
• Drejbare forhjul
• Justerbart knækstyr med komfortgreb - kunstlæder
• Beslag til kopholder på siden af stellet
• Kroge til montering af pusletaske
• Rummelig varekurv med smart drop-down funktion
• 4-trins justerbar rygstøtte
• Enhåndsbetjent sammenklappelig
• Ståfunktion ved sammenklappet
• Punkterfri hjul (18/26 cm) - gummi med luftkanal
• Rigtig god affjedring på baghjul
• Easydrive: Friktionsminimeret skubbe/kørekomfort, grundet de dobbelte  
 kuglelejer på både for- og baghjul, hvilket gør køreturen til en leg
• Enhåndsbetjent til lås af forhjul i lige-ud-position

Stelmål opslået: 
L: 94 H: 106 B: 59 cm

Stelmål foldet: 
L: 35 H: 85 B: 59 cm

Vægt stel: 8 kg

 Valg af stel. 

 Valg af pop-up versionen (side 26) eller 
den traditionelle kombination (side 27). 

 Sammensæt nu din nye vogn. 
Vælg frit efter behov mellem klapvognsdel, 
barnevognsdel og autostol i de viste farver.

1

BOOK PLUS

KOMBIVOGNE  ❉  PEG PÉREGO  ❉  BOOK

BOOK PLUS "S"

VALG AF STEL:

Disse innovative stel er ekstra lette at manøvrere rundt med. Stellene kan énhåndsbetjenes og folder som en bog. Stellene er meget lette og kan begge stå 
sammenklappet på jorden. Book Plus er "standard" stellet. Book Plus "S" er "komfort" udgaven med bl.a. lidt større hjul i ægte gummi, kunstlæder på håndtaget  
og enhåndsbetjent låsning af forhjul. 

1

2

3
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KOMBIVOGNE  ❉  PEG PÉREGO  ❉  POP-UP MODULAR

VALG AF "POP-UP" 

POP-UP SAMMENKLAPPELIG 
NAVETTA BARNEVOGNSDEL
 
• Liftens ryg og benende kan reguleres udefra
• Indstillelig ventilationsbund som giver barnet  
 et behageligt og optimalt rejsemiljø
• 2 indvendige lommer i liften til sutter og andet
• Stofkrog i kalechen til ophæng af legetøj
• Liftens bund er rundet og har derfor gynge- 
 funktion. Desuden har liftens bund udklap- 
 pelige ben
• Lækkert forlæder med høj vindklap for optimal  
 vindbeskyttelse
• Blødt og vaskbart bomuldsinderfor
• Justerbart bærehåndtag og kaleche

Liggemål: 71 cm. 
Vægt 4,1 kg

Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012

Mål opslået:
L: 83 H: 67 B: 42 cm (opslået kaleche)

Mål sammenklappet:
L: 83 H: 22,5 B: 42 cm

POP-UP VENDBAR 
SWITCH KLAPVOGNSDEL
 
• Kraftig polstring med justerbart ryglæn
• Yderstof af stærk polyester, vand-  
 og smudsafvisende
• Delbar kaleche med solskygge og ventilation
• Sammenklappelig så den fylder minimalt  
 på rejsen
• Stofkroge til ophæng af legetøj
• Reflekser
• Vendbart rummeligt sæde
• 5-punktssele
• Aftagelig frontbøjle
• Inklusiv specialtilpasset regnslag

Liggemål: 89 cm.
Vægt: 2,8 kg

Mål sammenklappet:
L: 63 H: 19,5 B: 20 cm

VIAGGIO TRI-FIX 
AUTOSTOL GR. 0+ (0-13 KG)
 
Stolen er med ASIP (Adjustable side impact pro-
tection) hvilket betyder Justerbar Side  Kollisions 

Beskyttelse og yder stor beskyttelse for barnet.

Bunden er udformet i en let bue, så autostolen kan 
bruges til skråstol når barnet er på tur, samt til at 
vugge barnet til ro på gulvet. 

Newborn indlæg til de første uger, samt justerbar 
kaleche medfølger.
Vægt: 5 kg

Læs mere på side 28.

2

VÆLG FRIT MELLEM OVERDELE: 3

Farve: Onyx

Farve: Atmosphere

Navetta barnevognsdel sammenklappet

Switch klapvognsdel sammenklappet

Farve: Cream
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KIT AUTO

Som endnu en lækker detalje kan NAVETTA barnevognsdel anvendes som det perfekte rejsesystem, 
hvis man er på langfart, så barnet, på sikker vis, har mulighed for at ligge ned på køreturen.

Dette kan lade sig gøre ved tilkøb af KIT AUTO.  KIT AUTO indeholder  
3-punktsele med skulderpuder til  montering i liften, samt fastgørelsesstropper  
til bilens seler.

KOMBIVOGNE  ❉  PEG PÉREGO  ❉  STANDARD MODULAR

STANDARD NAVETTA XL  
BARNEVOGNSDEL
 
• Liftens ryg og benende kan reguleres udefra
• Indstillelig ventilationsbund som giver barnet   
 et behageligt og optimalt rejsemiljø
• 2 indvendige lommer i liften til sutter og andet
• Stofkrog i kalechen til ophæng af legetøj
• Liftens bund er rundet og har derfor gyngefunk- 
 tion. Desuden har liftens bund udklappelige ben
• Lækkert forlæder med høj vindklap for optimal   
 vindbeskyttelse
• Blødt og vaskbart bomuldsinderfor
• Justerbart bærehåndtag og kaleche
• Kan monteres i bilen ved køb af autokit 

Liggemål: 66 cm./vægt 5,3 kg
Testet og opfylder alle krav i DS/EN 1888:2012

Mål opslået:
L: 87 H: 67 B: 45,5 cm (opslået kaleche)
L: 87 H: 35,5 B: 45,5 cm (nedslået kaleche)

STANDARD VENDBAR 
SWITCH KLAPVOGNSDEL
 
• Kraftig polstring med justerbart ryglæn
• Yderstof af stærk polyester, vand-  
 og smudsafvisende
• Delbar kaleche med solskygge og ventilation
• Sammenklappelig så den fylder minimalt  
 på rejsen
• Stofkroge til ophæng af legetøj
• Reflekser
• Vendbart rummeligt sæde
• 5-punktssele
• Aftagelig frontbøjle
• Inklusiv specialtilpasset regnslag

Liggemål: 89 cm.
Vægt: 3,0 kg

VIAGGIO TRI-FIX 
AUTOSTOL GR. 0+ (0-13 KG)
 
Stolen er med ASIP (Adjustable side impact pro-
tection) hvilket betyder Justerbar Side  Kollisions 

Beskyttelse og yder stor beskyttelse for barnet.

Bunden er udformet i en let bue, så autostolen kan 
bruges til skråstol når barnet er på tur, samt til at 
vugge barnet til ro på gulvet. 

Newborn indlæg til de første uger, samt justerbar 
kaleche medfølger.
Vægt: 5 kg

Læs mere på side 28.

VÆLG FRIT MELLEM OVERDELE: 3

Farve Mod Black

VALG AF "STANDARD" 2

Farve Mod Beige
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAAUTOSTOL  ❉  PEG PÉREGO  ❉  VIAGGIO TRI-FIX

Farve BluetteFarve Mod Beige Farve Mod Black

VIAGGIO TRI-FIX AUTOSTOL GR. 0+ (0-13KG)

BEDST I TEST
2013

GR. 0 AUTOSTOLE

HOS

En smart baby autostol der passer på alle  
Peg-Pérego modellerne. 

Når du vælger autostol, gør det selvfølgelig ikke 
noget at produktet er flot. Det vigtigste er dog, at 
den autostol du vælger, giver stor komfort til dit 
barn og ikke mindst yder optimal sikkerhed.

En rigtig god autostol klarer sig ikke alene godt i 
en crash-test, den skal også være let at af- og på-

montere i bilen, da selve monteringen af autostolen 
udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko. 

Derfor gør vi meget ud af at sælge autostole, som har 
ultimativ sikkerhed, og som er simple at montere og 
anvende.

Stolen er med ASIP (Adjustable side impact pro-
tection) hvilket betyder Justerbar Side  Kollisions 

Beskyttelse og yder stor beskyttelse for barnet.

Bunden er udformet i en let bue, så autostolen kan 
bruges til skråstol når barnet er på tur, samt til at 
vugge barnet til ro på gulvet. 

Newborn indlæg til de første uger, samt justerbar 
kaleche medfølger.
Vægt: 3,8 kg

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTA
VIAGGIO TRI-FIX  ❉  MONTERINGSMULIGHEDER

ISO-FIX BASE

SELEMONTERING

Viaggio Tri-fix Autostolen kan monteres 
i bilen uden nogen base. Med bilens 
3-punktsele monterer man let og sikkert 
autostolen. 

TILKØB: ISO-FIX basen monteres til bilens ISO-FIX  
beslagene uden brug af bilens sikkerhedssele.

Derefter klikkes autostolen let af og på basen.  
Denne monteringsmulighed er den sikreste måde at anvende 
sin autostol. Dette kræver dog at bilen har ISO-FIX beslag.  

Bemærk at  denne base kan også bruges til  
Viaggio Duo-Fix autostol. 

TILKØB: Denne Viaggio Autostol-base monteres med bilens 3-punktsele og 
er fast base for auto-stolen, som ved simpel click-on-funktion monteres på 
basen. Basen har indstillelig bund hvilket gør at autostolen altid kan påmon-
teres i den rette vinkel. Alt dette er så let at det kan gøres uden at vække et 
sovende barn. 

TRI-FIX BASE
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTA

Viaggio Duo-Fix Autostol er den 
naturlige efterfølger til Viaggio 
Tri-Fix Autostol, da det er samme 
ISO-FIX base man kan bruge til 
montering i bilen. Man behøver altså 
kun at købe én base. 

Stolen kan også monteres i bilen 
uden ISO-FIX base, kun ved brug af 
selerne i bilen.

Stolen er med ASIP (Adjustable side 
impact protection) hvilket betyder 

Justerbar Side  Kollisions Beskyttelse 
og yder stor beskyttelse for barnet. 

Stolen har vaskbart betræk og polst-
rede 5-punktseler. Desuden kan sto-
len justeres i 4 forskellige positioner 
(hhv. hvile- og siddepositioner).

Vægt: 10 kg

ISO-FIX MONTERING:  
Her monteret med ISO-FIX basen. 
Tilkøb se 28.

STANDARD MONTERING:  
Her monteret med bilens  
3-punktssele.

VIAGGIO DUO-FIX AUTOSTOL
GR. 1 (9-18KG)

Farve: Black

AUTOSTOL  ❉  PEG PÉREGO VIAGGIO DUO-FIX  ❉  VIAGGIO SURE-FIX

Farve: Black

VIAGGIO SURE-FIX AUTOSTOL
GR. 2-3 (15-36 KG)/3-12 ÅR

Optimal sikkerhed for større børn. Det brede ryglæn og hovedstøtten 
giver en god beskyttelse ved sidekollision. Stolen kan bruges længere 
end andre autostole, da det passer fra ca. 3-12 års-alderen med superb 
komfort på lange ture. Den højdeindstillelige hovedstøtte og SURE-FIX 
fastgørelse, giver maximal stabilitet når bilen drejer.  
Autostolen er super nem at betjene og den lave vægt gør den nem at 
flytte rundt på. 

Barnet fastholdes med bilens rullesele og derudover  
kan stolen fastgøres til bilens ISO-FIX kroge for ekstra  
sikkerhed og komfort. ISO-FIX kroge medfølger. 

Vægt: 5,3 kg
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BARNEVOGNSTILBEHØR

PUSLETASKE LUX

Luksus pusletaske i lækkert design. Tasken er vaskbar, har god ruminddeling, lommer til sutteflaske i begge sider, lækre praktiske lommer med lynlås, og  skulder-
hanke. Inklusiv udtagelig puslehynde. Kan fås i farver, der matcher alle Basson barnevogne (Nordic, Grande og Balder).
Nr. 8950

Farve: 20 Farve: 26 Farve: 27

LIFT CLASSIC

Lækker lift som passer til alle større barnevogne. Leveres med vaskbart lux-bomuldsfor, kaleche, madras 
og overlæder. Kan fås i farver, der matcher alle Basson barnevogne (Nordic Lux og Grande Soft).

Mål 80x34 cm

Farve: Brun Farve: 13Farve: 01 Farve: 35

❉ 
Fåsi 7 farver

❉
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LIFT OG PUSLETASKE BASIC

Lift Basic (inkl. madras) er en enkelt og klassisk lift samt 
Pusletaske - model 8931 fås i ensfarvet sort.  
Passer i de fleste barnevogne.

Liftmål 80x34 cm 

FLEECEPOSE

En kraftig kørepose med fleece inderfoer. 
Kan  maskinvaskes. Åbninger i betrækket til 
barnevognens sovesele eller i klapvognens 

5-punktseler. Har skridsikker underside.  
Kan lynes helt op og anvendes 

som kravle/legetæppe.

 Farve: Sort

LAMMESKINDSPOSE

100% lammeskind. 
Åbninger i betrækket til barnevognens sovesele eller 
5-punktselerne i klapvognen. Aftagelig overdel, så  den kan 
bruges som et almindeligt lammeskind. Kan maskinvaskes 
på uldprogram. 

Farve: Sort
Nr. 968

LIFT SOFT

Lift med blødt fleece inderfor som  
passer perfekt til kombi- og foldevogne. 

Aftagelige hanke og bundplade.

Farve: Sort
Mål: 29x80 cm.

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTABARNEVOGNSTILBEHØR
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VOGNPUDER

Vaskbar og super lækker vognpude til de mindste. Perfekt støtte i ryg og sider, 
inden at de selv kan sidde. Vælg mellem farverne: Hvid, grå og beige. 

LAMMESKIND

Fri for sundhedsskadelige  
stoffer. Vaskbar i special  
shampoo. 
Længde: ca. 80-100 cm.

Nr. 0910 Korthåret 3 cm.
Nr. 0920 Langhåret 5 cm. 
Nr. 0980 Shampoo

MADRAS BARNEVOGN-
KOMBIVOGN / LIFT 

Åndbare fibermadrasser med aftageligt antistøvmide betræk.  
Ultra Fresh behandlet, hvilket forhindrer bakterier, mug og svamp i 
at brede sig. Stoffet er utroligt blødt og behageligt og er udtænkt til 
barnets sarte hud. Oeko-Tex® 100 standard.

Barnevognsmadras: 36 x 96 x 4 cm
Kombivognsmadras: 30 x 78 x 4 cm
Liftmadras: 28 x 74 x 4 cm

Maskinvaskes ved 60 grader. 

ULDPOSE

En super lækker lift, kørepose og legetæppe i ét, 
som er ideel til det nordiske klima. Betrækket er 
fremstillet af smuds- og vandafvisende polyester 
med lux bomuldsinderfor. Dynen er af ren uld. 

Godkendt op til 9 kg som lift, hvorefter liftbund  
og bærehanke afmonteres og uldposen kan bruges 
til barnet er ca. 3 år. Kan maskinvaskes på  
uldprogram.

Fås kun i farven sort. Sommerdyne er tilkøb. 
Farve: Sort

SÅDAN FOLDES ULDPOSEN UD TIL LEGETÆPPE:

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTABARNEVOGNSTILBEHØR
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DIVERSE TILBEHØR
Nr. 2000 Indkøbsnet Sort
Nr. 2002 Indkøbsnet tvilling Sort
Nr. 2001 Gåsele Sort 
Nr. 2004 Rygstøtte Universal Hvid
Nr. 2021 Insektnet tvilling Sort
Nr. 2022 Insektnet Sort
Nr. 7015 Universal solsejl til barne- og klapvogne Sort

Nr. 2010 Regnslag klap-/kombivogn m. lynlås Sort
Nr. 2017 Regnslag paraplyvogn, m. hætte Sort, navy 
Nr. 2018 Regnslag foldevogn Sort 
Nr. 2019 Tvill. Regnslag foldevogn Sort, navy
Nr. 2210 Regnslag barnevogn m. lynlås Sort
Nr. 2220 Regnslag barnevogn m. insektnet Sort
Nr. 2211 Regnslag til tvilling barnevogn  Sort, navy 
Nr. 2217 Regnslag paraplyvogn m. kaleche Sort

MUFFE
Til barne- samt klapvognsstyr. 
Er ideel til det kolde nordiske 
vintervejr. Muffen er lækkert foret 
og gøres let fast på styret med 
trykknapper. Farve: Sort

SOLSEJL
Universal solsejl til barnevogne 
med UV-beskyttelse faktor 50+
Farve: Sort
Nr. 7015

Nr. 2017

UNIVERSAL
RYGSTØTTE
Kan anvendes i barnevogne hvor 
der ikke er rygstøtte
Farve: Hvid - Nr. 2004

ALLE REGNSLAG 
ER ÅNDBARE 
MED REFLEX OG  
PRAKTISK POSE.

REGNSLAG MED 
HÆTTE
Til paraplyvogne som ikke har kaleche, 
samt ideel til cykelstole. Med opbevar-
ingspose. Nr. 2017

Nr. 2018REGNSLAG TIL FOLDE-
VOGN OG KLAPVOGN 
Regnslaget er udført i åndbart materiale. 
Reflekser for øget sikkerhed, lynlås rundt 
i kanten. Med opbevaringspose. Nr. 2018 

Nr. 2210REGNSLAG TIL  
BARNEVOGN 
Regnslag udført i åndbart materiale. 
Reflekser, lynlås rundt i kanten, samt  
ventilationsklap. Med opbevaringspose.
Nr. 2210 

Nr. 2220REGNSLAG M/NET  
TIL BARNEVOGN
Regnslaget er udført i åndbart materiale. 
Integreret insektnet, lynlås, reflekser og 
med opbevaringspose. Nr. 2220

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTABARNEVOGNSTILBEHØR

INDKØBSNET
Nr. 2000 

INSEKTNET
Nr. 2022

Nr. 2022Nr. 2000

TOUR FODPOSE
Passer til model Trend, Scoop, 
Pico, Tour og andre paraply/
foldevogne. Farve: Sort

SOLSKÆRM
Egnet til alle barne- og klapvogne med kaleche  
L: 100 cm. B: 70 cm. Beskyttelse: UPF50+ Stof: 100% polyester  
Opbevaringspose medfølger Farve: Sort Nr. 7020 
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTABARNEVOGNSTILBEHØR

JUNIOR - SØSKENDE STÅBRÆT
Dette søskende ståbræt er lavet så det passer de fleste vogne. Med de ekstra afstandsklod-
ser af forskellig størrelse er det muligt at bruge dette ståbræt, selv på en paraplyklapvogn. 

Vægt op til 20 kg.

KOPHOLDER SINGLEVOGN

Med 3 rum, heraf det ene rum med termo.  
Styrbredde: 43-55 cm

KOPHOLDER TVILLINGEVOGN

Med 3 rum, heraf det ene rum med termo.  
Styrbredde: 72-85 cm

LUX PARASOL

Parasol med snap-lock så den 
hurtigt klikker af og på, samt 2 
indstillinger (80 cm). 

Fås farverne: Sort, beige, blå, 
grå, rød og brun

KOPHOLDER UNIVERSAL

Passer til alle vogne/styrtyper. 
Nem at klikke af og på.

FASTGØRINGS-SELE

Let fastgørelse af babyautostole på klapvogne.  
Passer hvor autostolen kan sættes på vognen i mellem  
frontbøjle og ryglæn uden at glide ned. Stroppen bruges  
til at fastgøre autostolen i denne position.  
Spændevidde op til 60 cm. Nr. Tour-auto 

SOVESELE

Sikker sovesele. Som en af de 
første opfylder denne sovesele 
de skærpede krav i den nye 
europæiske standard.

Anvendes i barne- og  
kombivogne som sovesele.

Farve: Sort  - Nr. 220

Opfylder alle krav i  
DS/EN 13210:2004

MED 

UV FILTER
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BÆRESELE

Skøn bæresele der giver dig og din  baby 
den helt rigtige støtte. Kan tilpasses barnets størrelse. 

Barnet kan vende både ind mod forældrene eller omvendt.  

Anbefales fra 3,5-15 kg.
Farve: Sort/beige.

Nr. 219

HOPPEGYNGE

Hoppegynge med indstillig højde, samt indstillelig livvidde på posen. 
Monteres nemt på dørkarmen med karmholder som medfølger.

Herligt tidsfordriv for dit barn, som samtidig stimulerer ben og motorik.

Op til 15 kg 
Farve: Sort
Nr. 9020

TILBEHØR
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTASKRÅSTOLE  ❉  BASSON  ❉  GÅSTOLE  ❉  PEG-PÉREGO

WALK’N PLAY

Dette er en super lækker Peg-Pérego 
gåstol med 5 højde indstillinger og  
affjedring. Den har en bred base som 
giver maksimal stabilitet. 

De fire drejehjul gør, at den er yderst 
nem for barnet at manøvrere rundt med. 
Legepladen kan af- og påmonteres efter 
behov.

Vægt op til 13 kg 

Opfylder krav om trappe-stop jvf. 
DS/EN 1273:2005 

VIKI SITTER SKRÅSTOL 

Babysitter/skråstol med bomuldsbetræk, aktivitetsbøjle 
og ekstra hovedstøtte. Stolen har 3-punkt justérbar ryg, 
gyngefunktion,bærehanke og aftageligt vaskbart betræk.

Til børn op til 9 kg

Farver: Sort m/hvid print og Beige m/brun/lysblå print
Testet og godkendt i hht. DS/EN 12790:2009 

VIKI LUX SKRÅSTOL 

Babysitter/skråstol med ekstra tykt bomuldsbetræk, aktivitets-
bøjle og kraftig blød polstring. Stolen har 3-punkt justérbar ryg, 
gyngefunktion, bærehanke og aftageligt betræk.

Til børn op til 9 kg.

Farver: Grå m elefant og Beige m elefant
Testet og godkendt i hht. DS/EN 12790:2009 
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAGÅSTOLE  ❉  BASSON

GÅSTOL MED  
GYNGEFUNKTION

Højdejustérbar gåstol med underholdende 
aktivitetsplade. Gåstolen kan let laves om til en 
gyngestol. Fylder minimalt sammenfoldet.

Farver: Grå
Nr. 053

Vægt op til 13 kg

Opfylder krav om trappe-stop jvf.  
DS/EN 1273:2005

GÅSTOL

Højdejustérbar gåstol med underholdende 
aktivitetsplade. Fylder minimalt sammenfoldet.

Farver: Blå, sort eller rosa
Nr. 025

Vægt op til 13 kg

Opfylder krav om trappe-stop jvf.  
DS/EN 1273:2005
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STOL PÅ STOL

Let og handy at have med, når 
man er ude at spise. Regulerbar 
stol med alu-teleskoprør som 
gør, at den passer på de fleste 
stole. Fylder minimalt. 

Passer til børn fra 6 mdr. til 3 år

Farve: Sort
Nr.  9025

BORDSTOL

Let og sammenklappelig bordstol.
Passer til borde med faste plader 12 – 45 mm.
Egnet til børn der kan sidde selv – op til 15 kg.

Farve: Sort
Nr. 9019

HØJSTOL BOSSE

Dejlig, funktionel højstol, hvor sædet kan justeres i 4 positioner, så det 
kan lægges helt ned til den lille baby. Spisepladen kan nemt tages af og af-
tørres. Sædet har 6 højdepositioner. Fodstøtten kan reguleres i højden og 
længden således at stolen passer til alle børn i alderen 0-36 mdr. Leveres 
med fastmonteret 5-punktsele. Stolen er sammenklappelig.

Fås i farverne: Hvid m/sort sæde eller hvid m/hvidt sæde. 

Produceret iht.  DA/EN 14988-1/-2-2006.

Farve: Hvid/sort

Sammenklappet

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAHØJSTOLE  ❉  BASSON
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TATAMIA HØJSTOL

Tatamia er en luksus højstol til dit barn, som er 
spækket med detaljer. Tatamia følger barnets 
udvikling - fra nyfødt indtil en almindelig stol kan 
anvendes.

Stolen er nem at klappe sammen, så den fylder 
minimalt. Ryggen er justerbar, således at stolen 
både kan bruges som spisestol og som skråstol. 
Sædehøjden kan ligeledes indstilles fra at passe til 

sofabordshøjde op til spisebordshøjde. Når sædet 
er helt i nede, kan stolen anvendes som skråstol 
eller som vugge/gynge. Serveringsbakken kan let 
tages af og rengøres. Hele bordpladen kan også 
tages af i et snuptag, så stolen kan placeres ved et 
almindeligt spisebord. Stolen leveres med fastmon-
teret 5-punktssele med børnesikring.
 
• Øko læder sæde
• Aftagelig bordplade med ekstra spisebakke 
 – dishwash safe

• Stop & Go – stolen flyttes og bremser selv
• Stolen har 4 sæde positioner
• Stolen har 9 højde positioner
• Sædet har gynge-funktion
• Fodstøtten har 3 reguleringer
• Sædet kan let aftørres med en fugtig klud

Vægt: 14 kg. 
Brugbar fra 0 – 36 mdr. 

Farve CacaoFarve LicoriceFarve Latte

Farve Paloma Farve CacaoFarve Licorice

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAHØJSTOLE  ❉  PEG-PÉREGO

PRIMA PAPPA ZERO3 

Luksus højstol med mange fine detaljer. 
• Justérbar ryglæn så stolen kan bruges både som
 spisestol og som skråstol.
• Sædet kan indstilles til sofabordshøjde.

• Aftagelig og vaskbar spisebakke.
• Bordpladen kan fjernes i et snuptag.
• 5-punktssele med børnesikring
• Nem sammenfoldning
• Fylder minimalt sammenfoldet

Til børn fra 0-3 år
Farver: Grå, sort og beige
Vægt: 10,5 kg 
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1 x dør stopper. Forhindrer 
barnet i at få fingrene i 
klemme i døren.

Nr. 44363

6 x skuffe- og skabssikring.
Forhindrer dit barn i at åbne 
skabe og skuffer.

Nr. 44360

1 x multi-funktions sikring. 
Sikrer skabe, toiletsædelåg, 
hvidevarer etc. Fleksibel og 
stærk. Kan anvendes om 
hjørner. 

Nr. 44365

1 x vindues/altan sikring. 
Forhindrer dit barn i at åbne 
køleskabe, opvaske-
maskiner, vinduer etc. 

Nr. 44397

4 x hjørne beskyttere. 
Beskytter dit barn mod 
spidse hjørner.

Nr.44362

Vinkel lås. Sikrer hjørne- 
skuffer og åbne skabe.

Nr. 44366

6 x kontakt sikring. Hjælp-
er med at beskytte dit barn 
mod elektriske stød.

Nr. 44361

SIKKERHEDSPAKKE
Indeholder et udvalg af vigtige sikringer, som er medvirkende til 
at gøre dit hjem til et sikrere sted, for børn, at gå på opdagelse i.

• 1 x dørstopper
• 1 x multi-funktionssikring
• 4 x hjørnebeskyttere
• 4 x kontaktsikring
• 1 x vinduessikring
• 6 x skuffe- og skabssikring

Nr. 44367

GRIND

Prisbilligt dør- og trappegitter i natur med nyt 
klemsikkert system.

Passer i åbninger op til 115 cm og kan både 
åbne opad og til siden.

BØRNESIKRING

Få sikret dit hjem på bedst tænkelige måde, når de små størrelser begynder at tumle rundt i hjemmet. 
Alle billeder er vist i blå plast for at illustrere brugen af dem, men leveres i hvid plast. Alle delene kan købes separat eller som en samlet sikkerhedspakke.
 Se nedenstående.

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTASIKKERHEDSUDSTYR  ❉  BØRNESIKRING  ❉  DØRGITRE
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KB-AUTO

Kan tilpasses døråbninger fra 75 til 82 cm, og kan ved hjælp af forlænger 
stykker øges til 129 cm. Kan monteres uden brug af bor eller skruer. Ekstra 
bred gennemgang.

TILKØB: Forlængerstykker 7 cm, 14 cm eller 28 cm.

Testet iht. EN 1930:2011

KB-PLAY + MAT

Med denne kravlegård er det muligt at lukke næsten enhver åbning af, selv skæve vinkler. Vægbeslag medfølger. Kan nemt laves om fra kravlegård  
til enten rumopdeler, ekstra bredt sikkerhedsgitter eller pejsegitter. Foldes let sammen og fylder minimalt. Max. længde 327 cm.  
Blåt tæppe kan tilkøbes og legetæppe med høj kant model 040 kan også tilkøbes. Se side 42.

Testet iht. EN 1930:2011 + EN 12227:2010

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTASIKKERHEDSUDSTYR  ❉  DØRGITRE

KB-EXTEND

Passer til åbninger fra 60 til 97 cm. 
Bredt passage stykke. Ingen generende bundramme.
Monteres ved brug af skruer.

Testet iht. EN 1930:2011

❉ LEGETÆPPE ER TILKØB❉
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PIPPI

Enkel og klassisk kravlegård med justér bar bund. Leveres i behandlet fyrretræ.
Madras er tilkøb

Mål: 80x80 cm. 
Farve: Hvid eller sort

MADRAS TIL KRAVLEGÅRD

Fibermadras til kravlegårde - antikvælnings certificeret.  
Aftageligt antistøvmide betræk, som er “Ultra Fresh” behandlet.  
“Ultra Fresh” forhindrer bakterier, mug og svamp i at brede sig. Stoffet er utroligt blødt og 
behageligt og udtænkt til barnets sarte hud. Maskinvaskes ved 60˚C. 

Pippi madras mål: 80x80x4,5 cm 
Kalle madras mål: 100x100x4,5 cm

KALLE
Stor klassisk kravlegård udført i behandlet fyrretræ. 

Med justerbar bund og 2 hjul, så den let flyttes
rundt uden slitage på gulvene. 

Mål: 100x100cm. 
Farve: Hvid

KRAVLEGÅRDSTÆPPE 
Lækkert kravlegårdstæppe med blød polstring 

 og 20 cm høj kant hele vejen rundt.

Mål: 80 x 80 (Pippi) eller 100 x 100 (Kalle)
Nr. Pippi-tæppe / Kalle-tæppe 

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAKRAVLEGÅRDE  ❉  ALLE KRAVLEGÅRDE OPFYLDER KRAVENE I DS/EN 716:2008

LOTTE
6-kantet kravlegård fremstillet i behandlet fyrretræ.  

Med justerbar bund og 2 hjul,  så den let flyttes  
rundt uden slitage på gulvene. 

Mål: H: 74 B: 123 L: 106 cm
Nr. Lotte-00  

KRAVLEGÅRDSTÆPPE
Lækkert kravlegårdstæppe med blød polstring  

og 20 cm høj kant hele vejen rundt.
Passer til 6-kantet Lotte-kravlegård

Nr. 040 

❉ 

80X80 CM

❉

❉ 100X100 CM❉
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTABABYSENGE

VUGGE HVID

Klassisk sving-vugge i hvidlakeret fyrretræ med 4 hjul. 

Inklusiv:
• Himmel
• Himmelstang
• Madras
• Sengerand
• Sengetøj

Alt i sødt hvid broderi anglaise bomuldstof.

Liggemål: L: 90 B: 40 cm
Højde med himmel: 150 cm

HERBIE MINISENG

Lækker og praktisk "side-by-side" babyseng i hvidlakeret 
fyrretræ. Kan tilpasses i højden til voksensengen. 

Inklusiv:
• Madras med kokos-fibre
• Sengerand i hvid bomuld
• Ekstra sengeside, så den kan bruges som "mini-seng"

Liggemål: L: 90 B: 40 cm (Madrasstørrelse)
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HIMMELSTANG

Universal himmelstang i hvid 
Passer til alle senge.

Nr 1817

JUNE

Seng med flot udskæring og flade tremmer.
Justérbar bund med 3 positioner og to hjul.

Farve: Ensfarvet hvid og hvid med brun kant
Passer til madras mål: 60 x 120 cm

Nr. June-00 / June-05 
Opfylder alle krav i DS/EN 716:2008

Her ses June i ensfarvet hvid 
med de fine udskæringer.

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTATREMMESENGE

RIKKE

Tremmeseng med buet gavl, udført i fyrretræ. Rigtig fin udskæring af giraf med højdemåler.
Justérbar bund med 3 positioner. Beskyttende bideskinner på langsiderne. Leveres med 2 hjul. 
Madrasmål: 60x120 cm

Farve: Hvid med grå ben.
Opfylder alle krav i DS/EN 716:2008

Her ses Rikke med  
de fine giraf udskæringer.
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KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTATREMMESENGE  ❉  MADRASSER

TEDDY MADRAS
Ortopædisk madras i fiber. Aftageligt antistøvmide  
betræk, Ultra Fresh behandlet. Ultra Fresh  
begrænser bakterier, mug og svamp i at brede sig.  
Stoffet er utrolig blødt og behageligt og er udtænkt  
til barnets sarte hud. Maskinvaskes ved 60˚C.

Madrassen består af åndbare varmebundne fibre  
(ingen brug af lim eller andre kemikalier), som  
afhjælper fugtighedsproblemer. Madrassen er  
ortopædisk, hvilket betyder, at den støtter barnets ryg  
korrekt, når barnet sover.

Mål: 60x120 cm

TINY MADRAS
Aftageligt antistøvmide betræk af 100% bomuld. 
Betrækket er quiltet med blødt fyld som sikrer en god 
søvn i hygiejnisk, antibakterielt og allergivenligt miljø. 
Maskinvaskes ved 60˚C. 

Madrassen består af åndbare varmebundne fibre  
(ingen brug af lim eller andre kemikalier), som afhjælper 
fugtighedsproblemer. Madrassen er ortopædisk som  
betyder at den støtter barnets ryg korrekt når barnet 
sover.

Mål: 60x120 cm.

Anti kvælnings certificeret iht. BS 4578:1970
Flammehæmmende produceret iht. EN 597-1:1994
Testet af IISG - Italy

 TEDDY madras

 TINY madras

IVY

Tremmeseng med lige gavl, udført i fyrretræ 
med justérbar bund med 3 positioner.
Farve: Hvid.
Passer til madras mål: 60 x 120 cm
Opfylder alle krav i DS/EN 716:2008

FRIDA

Tremmeseng med flotte buede gavle, flade tremmer, justérbar 
bund med 3 positioner og 2 hjul. Udført i fyrretræ. 
Farve: Hvid.
Passer til madras mål: 60 x 120 cm
Opfylder alle krav i DS/EN 716:2008



46 www.bassonbaby.dk

KOMBIVOGNE >   PEG-PÉREGO NAVETTAREJSESENGE

BELLA WEEKENDSENG

Klassisk sammenklappelig weekendseng i net.
Folder på midten.

Mål: 56x116 cm 
Farve: Som vist

Testet og produceret iht. EN 716-1:2008

REJSESENG

• Rejseseng i taske
• Fylder minimalt sammenklappet,  
• Leveres med madras

Mål: 60 x120 cm 
Farve: Sort
Nr. 1428

Testet og opfylder alle krav i EN 716-1:2008

FOLDEMADRAS

Foldemadras i bomuld/nylon. Passer til standardstørrelse rejsesenge. 
Incl. praktisk taske med stjerner.

Mål: 60x120 cm (udfoldet) 14x60x40 cm (sammenfoldet)

Farve: Sort
Nr. 4080

ALU BED REJSESENG

• Robust aluminiums rejseseng i taske
• Dør med lynlås i den ene ende
• Stor lomme i den anden ende
• Fylder minimalt sammenklappet,  
• Leveres med madras og myggenet

Mål: 60 x120 cm 
Farve: Grøn/sort

Testet og opfylder alle krav i EN 716-1:2008

TILKØB
Rigtig smart hævebund og  

aktivitetsbøjle kan tilkøbes som  
en samlet pakke i sort eller grøn.
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BADEMÅTTER

Passer til store badekar og  
brusenicher. 
Mål: 40x70 cm. 
Farve: Hvid
Nr. 7535

Mål: 24x40 cm.
Farve: Hvid
 Nr. 700

BADEHJÆLP

Badestol med sugekopper. 
Skridsikker og komfortabel, 
som står sikkert i badet.
6-12 måneder.

Farve: Hvid/grøn

BADEKAR

Stort badekar med bundprop og anatomisk 
sæde i den ene ende. 80x48x20 cm. 
40 liter. Passer på stativ nr. 540.
Farve: Hvid.

DELFIN BADESTOL

Med sugekopper og mulighed for 
indstillelig længde. 
Farve: Hvid

STATIV TIL KAR

Simpelt sammenklappeligt 
puslestativ til kar. 
Farve som vist. 
Nr. 540

TERMO BOX TIL FLASKE 

Praktisk termo-beholder til at holde mælken lun eller 
vandet varmt. Føres i 2 størrelser

Farve: Assorteret
Nr. termo1-ass / termo2-ass 
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STEP
 

Toilettræner med trin,  
hvor det polstrede  

sæde senere kan bruges  
som toiletsæde.

Farve: Hvid.

VIGGO VÆGPUSLEBORD

Praktisk og pladsbesparende  løsning, hvor pladsen er trang.
Tynd pusleplade medfølger. Testet op til 50 kg på pladen. 

Fås i hvid.
Mål sammenklappet: H: 71 B: 64 D: 14 cm
Mål pusleplade: L: 77 B: 56 cm
Opfylder krav iht. EN-12221:2008+A1:2013    

Her ses Viggo væg-
puslebord lukket.

PUSLEPLADE TIL SENG

Pusleplade med fast bund og holdere, så den kan lægges 
på toppen af en tremmeseng eller på badekarrets kant.  
Praktisk at have som pusleplads i sommerhuset eller ved  
trang plads på badeværelset. PVC fri akryl coating.
 
Mål: 49x80 cm
Farve: Assorteret
Nr. 075

PUSLEHYNDE
 
Blød og slidstærk puslehynde
Farve: Hvid og assorteret
Mål: 48 x 70 cm

Nr. 2009-00 / 2009-ass 

PUSLEHYNDE 
MED LOMME 
 
Blød og slidstærk puslehynde med  
lomme på undersiden til  
montering på trækommode.

Farve: Hvid og assorteret
Mål: 48 x 80 cm
Nr. 112-00 / 112-ass 

AMMEPUDE

Dejlig stor ammepude med kuglefyld og  
aftageligt vaskbart bomuldsfor. 

Farve: Ko. 
Nr.9086
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PUSLESTATIV

Praktisk sammenklappeligt puslestativ 
 med sæbeskål, hylde og håndklædestang. 
Fylder minimalt.
Op til 12 måneder, max. 11 kg.

Mål: Pusleplads 72x43x88 cm
Stativ: 80x60x100 cm
Farve: Sort
Nr. 630
Opfylder krav iht. EN-12221:2008+A1:2013

PUSLEBORD

Sammenklappeligt puslestativ med pusleplade, skjult badekar under  
puslepladen, sæbeholder samt en praktisk hylde.

Op til 12 måneder, max. 11 kg.
Total belastning max. 15 kg.

Mål sammenklappet: L: 80 H: 104 B: 25 cm
Mål udslået: L: 80 H: 102 B: 62 cm

Farve: Friends 
Nr. 600
Opfylder krav iht. EN-12221:2008+A1:2013

PUSLEBORD

Puslebord med pusleplade og  
skjult badekar under  
puslepladen, sæbeholder og 
 hjul. 3 åbne skuffer, en 
rummelig hylde og 4 låsbare 
hjul. Ideel til badeværelser. 
Op til 12 måneder, max. 11 kg.
Total max. belastning 15 kg.

Mål: 85x60x96/102 cm 
Farve: Friends 
Nr. 620
Opfylder krav iht. EN-12221:2008+A1:2013

KIMI

Praktisk puslebord  
med 3 hylder og 2 hjul. 
Op til 12 måneder, max.11 kg.
Total max. belastning 15 kg. 

Mål: 73x55x88 cm 
Farve: Hvid
Opfylder krav iht. EN-12221:2008+A1:2013

PUSLEHYNDE
Farve: Hvid+assorteret
Mål: 48x70 cm
Nr. 2009-00
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SKUMBRIKKER

Blødt og isolerende legeunderlag, som er super nemt at pakke væk. 
Underlaget kan også bruges til siddeunderlag, camping og  træning.
Leveres i smart opbevaringspose med lynlås. Findes i både sjove  
og neutrale farer.
 
• Let at rengøre 
• Stødabsorberende
• Beskytter gulvet mod ridser
• Letvægt og vandafvisende
• FRI FOR FORMAMID, FORMALDEHYD,  
 PVC OG FTALATER

VÆLG MELLEM:
NEUTRAL:
9 stk. 30x30 cm - model: FM946-1 Neutral
6 stk  60x60 cm - model: FM604-Neutral

ALFABET A-Z:
26 stk. 30x30 cm - model: FM929

TAL 0-10:
10 stk. 30x30 cm - model: FM930

SAFARI PARK:
9 stk. 30x30 cm - model: FMT-002

❉ FRI FOR  
FORMAMID

FORMALDEHYD,  
PVC OG FTALATER❉
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BASSON  - NÅR DU VIL 
DIT BARN DET BEDSTE
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BASSON BABY
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Køreposer og
parasoller

Allergivenlige madrasser

www.x-lander.dk
Trendy løbe- og  kombivogne

www.pegperego.it

Luksus klap- og  kombivogne 
og autostole

Barnevogne, klap- og
kombivogne, senge og udstyr
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