
Shnuggle Air 

Bedside Sleeper + Kinderbedje



De eerste Bedside Sleeper

die in een kinderbedje verandert



Vanaf de geboorte tot ongeveer 6+ maanden Van 6 maanden tot ongeveer 2 jaar

Bedside Sleeper Kinderbedje

Conversion kit



Shnuggle Air
Bedside Sleeper



- Hellingoptie om koliek en reflux te verlichten

- Bedside Sleeper aanpassen aan bedhoogte



Zip-down kant - gemakkelijke toegang tot de baby tijdens de nacht voor het voeden en geruststellen



Ademende, doorzichtige mesh-zijkanten

Voor optimaal zicht en maximale luchtstroom



* Getest volgens BS EN 

ISO 9237 - 1995 voor 

luchtdoorlaarbaarheid

De inbegrepen premium, hypoallergene vezelmatras is 50% * meer ademend dan standaard schuimmatrassen, 
waardoor het risico op oververhitting van de baby wordt verminderd.



Gemakkelijk los te maken zijrails voor snelle toegang



Kleuren
Dove Grey Stone Grey



Shnuggle Air Bedside Sleeper
samengevat

• Tweezijdig zicht, ademende mesh-zijkanten

• Zachte hellingoptie om koliek of reflux te verminderen

• 7 hoogteaanpassingen voor de meeste bedhoogtes (binnen het bereik van 43 - 63 cm)

• Ademende, hypo-allergene vezelmatras

• Zip-down kant voor gemakkelijke toegang tijdens de nacht

• Opberghangmat onder de wieg

• Conversiekit van wieg tot kinderbedje (apart verkrijgbaar). 

• Verwijderbare handwasbare stoffen

• Verkrijgbaar in 2 verschillende stofkleuren

• Eenvoudig te monteren

• Wieg geschikt vanaf de geboorte tot 6 maanden of wanneer de baby zich begint om te rollen, op te 

trekken of een gewicht van 9 kg bereikt

• Babyveilige, hypoallergene stoffen

• Wieg getest volgens British Safety Standard EN 1130

• Babybedje getest volgens British Safety Standard EN 716

• Matras getest volgens de nieuwste Britse veiligheidsnorm EN 16890

• * De wieg mag niet worden gebruikt naast bedframes die buiten de matrasbreedte uitsteken.



Shnuggle Air
Kinderbedje



- Verstelbare hoogte & hoek

- Geen bedstangen om hoofdje, armen of benen tussen te steken

- Gewatteerde rails voor comfort en veiligheid



• Tweezijdig zicht, ademende mesh-zijkanten

• Kies uw eigen persoonlijke wieghoogte, met 7 beschikbare hoogteaanpassingen

• Ademende, hypo-allergene vezelmatras

• Biedt een veilige en gezellige plek voor uw baby tot ongeveer 2 jaar  (88 cm)

• Verleng de levensduur door de wieg om te vormen in het kinderbedje, met de
Cot Conversion kit . Ook kostenbesparend.

• Verwijderbare handwasbare stoffen

• Verkrijgbaar in 2 verschillende stofkleuren

• Eenvoudig te monteren

• Babyveilige, hypoallergene stoffen

• Babybedje getest volgens British Safety Standard EN 716

• Matras getest volgens de nieuwste Britse veiligheidsnorm EN 16890

• Matras wordt apart verkocht

Shnuggle Air Kinderbedje
samengevat


