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Novorozenecká postýlka BeLLY

Novorozenecká postýlka Belly je ideálním řešením pro zajištění nejbližšího 
kontaktu mezi matkou a dítětem.
Konstrukce postýlky nabízí širokou škálu polohování včetně výškového 
nastavení, které umožňuje postýlku umístit nad většinu běžných lůžek. Matka 
tak může o své maličké pečovat přímo z lůžka.
Brzditelná kolečka, velmi dobrá stabilita ve všech polohách, odnímatelná 
vanička i její ochranný rám dělají postýlku maximálně bezpečnou. Díky 
průhlednému materiálu vaničky budete mít neustále přehled o tom, co 
miminko právě dělá. Do průhledné kapsy v čele vaničky lze také jednoduše 
umístit jmenovku dítěte.
Novorozenecká postýlka Belly je navržena pro děti do 4 měsíců.

Bezpečná

Praktická
Variabilní



PEVNÁ VÝŠKA VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ NOHOU VÝŠKOVĚ POLOHOVATELNÉ RUKOU

STANDARDNÍ VARIANTY Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5 Varianta 6 
Rozměry vaničky 75 x 40 cm 75 x 40 cm 75 x 40 cm 75 x 40 cm 75 x 40 cm 75 x 40 cm

Výškové polohování vaničky

Mechanismus výškového polohování mechanické pístnice mechanické pístnice mechanické pístnice

Naklápění vaničky

Věk novorozence do 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíce

Maximální váha novorozence 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Odnímatelný košík

Rozměry matrace 74 x 39 cm 74 x 39 cm 74 x 39 cm 74 x 39 cm 74 x 39 cm 74 x 39 cm

Výška matrace 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm 4 cm

MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

ODNÍMATELNÁ TRANSPARENTNÍ VANIČKA

INTELIGENTNÍ KONSTRUKCE

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

ODNÍMATELNÝ KOŠÍK

KOLEČKA

KAPSA NA JMENOVKU

NAKLÁPĚNÍ VANIČKY

Pro snadnou manipulaci a bezpečné přesouvání
je postýlka vybavena manipulačním madlem.

Plastová vanička je vyrobena ze zdravotně nezávadného 
PET materiálu, který plně odpovídá nejvyšším požadavkům 
a standardům pro použití v kontaktu s nejmenšími dětmi. 
Ve spodní části vaničky jsou vytvořeny otvory, které zajišťují 
optimální cirkulaci vzduchu pod matrací.

Díky široké škále polohování včetně výškového nastavení
je možné postýlku umístit nad většinu běžných lůžek. Matka
tak může být vždy v nejbližším kontaktu se svým miminkem.

Můžete si vybrat z pestré nabídky různých designů novoroze-
necké postýlky. Základní verzi bez výškového nastavení nebo 
vyšší verze, které umožňují snadné nastavení výšky vaničky 
pomocí nožního pedálu či ručního ovládání. Vanička je během 
nastavování nadlehčována plynovou pístnicí.

Ve spodní části postýlky může být umístěn odkládací košík
pro věci nezbytné při péči o miminko.

Brzditelná kolečka umožňují snadné přemístění postýlky
a bezpečnou manipulaci.

Jmenovku miminka můžete umístit do průhledné 
kapsy v čele vaničky.

Optimální polohu pro miminko můžete už u základní 
verze jednoduše nastavit do několika pozic pomocí 

polohovacího hřebene. U vyšší verze lze pak 
vaničku snadno nastavit do libovolné pozice 

jednou rukou za pomoci plynové pístnice.
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BAREVNÉ VARIANTY

RAL 9016 RAL 4010 RAL 4008

RAL PR847RAL 1018 RAL 6018


