— CHICCO JUVENILE —

Bir çocuğun hayatının ilk 36 ayının, asla tekrarı olmayan
anlarla dolu, özel bir zaman dilimi olduğunun farkındayız.
Bu nedenle, ebeveynleri desteklemek ve bu anların tamamen tadını
çıkarabildiklerinden emin olmak için, 60 yıl boyunca her gün
tutku ve ustalıkla çalıştık.

EVİNİZDE: YENİ ALANLAR,
YENİ ADIMLAR,
YENİ ZEVKLER
Evinizdeki ilk günleriniz sürprizlerle dolu olacak.
Bebeğinizin, hayatınızın akışını ne kadar etkilediğini fark
ettiğinizde çok şaşıracaksınız. Uyku vakti, beslenme ve
dinlenme zamanları gibi birlikte geçirdiğiniz anlar, hep
eşsiz olan günlük alışkanlıklara dönüşecek.

UYKU ZAMANI
RAHATLAMA & OYUN
ZAMANI

BANYO ZAMANI
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YEMEK ZAMANI

GÜNÜNÜZÜ YÖNETİN:
BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR
Bebek anne karnında 9 ay geçirir. Bu süreç içerisinde annesinin
duygularını hisseder, sesini ve kalp atışlarını dinler. Doğumdan
sonra elbette, bebek annesiyle fiziksel temas ve yakınlık
arayışına devam eder. Annesine olan yakınlığı ona güçlü ve
kendinden emin bir duygusal gelişim sağlayacaktır.
Gündüz evdeyken, kendiniz için ya da küçük işleri yapmak
için zamana ihtiyaç duyabilirsiniz, bebeğinizin ihtiyacını
tatmin etmenize yardımcı olacak bazı stratejiler vardır: Bebeği
gözlerinizin yüksekliğinde tutmaya çalışın böylece etkileşimde
bulunabilirsiniz ve onu yanınızda bir odadan diğerine götürün
ki, kendini güvende hissedebilsin ve sesinizi dinleyebilsin.

BUNLARI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ…?
1 Bundan sonra bebeğinizle yapacağınız
günlük aktiviteler!

2 Bebeğinizin günlük rutini:

Tamamlanması gereken birçok iş var.

3 Eviniz ne kadar büyük ?

Evinizde kullanmak üzere bir ürün seçmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:
✔ İlk günden itibaren yatma ve şekerleme için kullanılabilir.
✔Y
 üksekliği anne, baba ve bakıcıyla etkileşime girecek şekilde
ayarlanabilir. Bu onu rahatlatacak ve uyaracaktır.
✔ E vin içinde taşınması kolay.
✔ Alandan tasarruf: Uzun süre evinizin içinde olacak.
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0+
BEBEĞİNİZİN RUTİNLERİNİ YÖNETMENİZ
İÇİN 4'Ü 1 ARADA ÖZEL ÇÖZÜM.
Bebeğinizi günlük aktiviteleriniz sırasında idare etmeniz
gerekeceğini fark ettiğiniz anda, Baby Hug Air, 0 aydan 36 aya
kadar kendi ritminizi kaybetmeden bebeğinizin doğal ritmine
saygı göstererek 4 farklı durumla başa çıkmak için mükemmel bir
arkadaş olacaktır.

YENİ

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?
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Şekerleme zamanı için
konforlu beşik.
(0-6 ay)

Bebeğinizi sizin yüksekliğinize getirmek
için yükseltici yatırılabilir koltuk
(0-6 ay)

Çocuğun masada ailesi ile
yemek yemesini sağlamak için
mama sandalyesi.
(6-36 ay)

Masada, bebeği bağımsızlığa
teşvik eden ilk koltuk.
(6-36 ay)
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0+
GÜN BOYU KULLANILABİLİR BEŞİK
(0-6 AY)

HAVALANDIRMA

YATIRILABİLİR SIRTLIK

Koltuk sırtlığını yatırabilir ve
bir ayardan diğerine kolayca
geçebilirsiniz.

ÇOK EĞLENCELİ!

Bebeğinizin eğlenmesi
için sallanan oyuncakları
ile ışıklı ve sesli
elektronik oyuncak
barına sahiptir.

İLK AYLAR İÇİN
KONFORLU İÇ
KÜÇÜLTÜCÜ

Baby Hug Air, küçük
çocuğunuza kucaklandığını
ve korunacağını hissettirmek
için yumuşak, çıkarılabilir ve
yıkanabilir bir iç küçültücü ile
donatılmıştır.

MAMA SANDALYESİ
(6-36 AY)

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

Bebeğinizle göz temasını
asla kaybetmeyin,
her zaman en doğru
yükseklikte tutabilmeniz
için konforlu pedalı ile
yüksekliği ayarlanabilir.

HAREKET KOLAYLIĞI

Evde kolaylıkla hareket
ettirebilmeniz için 4 pratik
frenli tekere sahip. Böylece
bebeğiniz her yerde sizinle.

İLK KOLTUK
(6-36 AY)

GÜVENLİ
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MAKİNEDE YIKANABİLİR

5 noktalı emniyet kemeri
sistemi bebek için en iyi
güvenliği sağlar.

Lekeler için endişelenmeyin.
Astar çıkarılabilir ve
yıkanabilir.

BOYUTLAR:

85 cm

60 cm

88/122 cm

File kumaş hava
dolaşımını arttırır ve
bebeği daha iyi görme
imkanı sunar.

YATIRILABİLİR KOLTUK
(0-6 AY)

60 cm

10,2 kg

85 cm
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BABY HUG 4IN1
AKSESUARLARI
Baby Hug 4in1'i daha da konforlu hale getirmek için birçok aksesuar!

STONE
YEMEK ZAMANI KİTİ
(ÖLÇÜM KAPAĞI VE HİJYENİK KAPAK)

CİBİNLİK

YATAK PEDİ

ALT DEĞİŞTİRME ŞİLTESİ

WHITE SNOW
HUG 2'Lİ ÇARŞAF SETİ MİNİK
HAYVANCIKLAR
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YENİ

TİTREŞİM KUTUSU HUZURLU DALGA

YENİ

YENİ
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UYKU ZAMANI

HUZUR DOLU GECE UYKULARI:
EL ELE HAYALLER KURUN.

Uyku, tüm aile için çok önemli bir an. Bu yüzden bebeğinizin
uyumasını kolaylaştıracak ideal çözümü bulmak da önemli. Siz
bebeğinizin yanında dinlenirken ve ihtiyaç duyduğunda ona
rahatça sarılabilirken, o beşiğinde güvenle uyur. Bu, aranızdaki
bağı güçlendirir ve huzur dolu gece uykuları sağlar.
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UYKU ZAMANI:
BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR
Uyku vakti, keşif ve duygularla dolu bir günün ardından anne ve bebek için oldukça rahatlatıcı bir andır.
Doğumdan itibaren ilk aylarda bebek beşiği bir park yataktan daha iyidir, çünkü alanın daha sınırlı olması bebeğin
daha güvende ve korunmuş hissetmesini sağlar, doğumdan önceki dokuz ay boyunca hissettiği kuşatma hissini
yansıtır. Bu nedenle bebeğin ebeveynlerinin yatağına mümkün olduğunca yakın uyumasının bebek için daha
güvenli olduğu ve birçok avantaj sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Emzirmeyi kolaylaştırır, yeni doğanın
uyku-uyanma ritmini düzenlemesine yardımcı olur ve bebek ve ebeveynler arasındaki bağı güçlendirir.
Bebeğinizi en azından ilk 6 ay boyunca kendinize yakın tutmak istiyorsanız, anne yanı beşiği sizin için en iyi
çözümdür.

İşte en sevdiğimiz uyku zamanı için size yardımcı olabilecek
ipuçlarımızdan bazıları:

Uyku alışkanlıkları

Bebeğinize iyi uyku
alışkanlıklarını kazandırmak
mümkündür, bu nedenle
altı haftadan sonra
bebeğiniz için bir rutin
oluşturmaya çalışın. Rutin
oluşturduktan sonra
bu rutine bağlı kalmak
önemlidir.

Rahatlama

Yatmadan önce gevşeme
daha iyi bir uykuyu teşvik
eder, bu nedenle loş
aydınlatmayı deneyin,
yumuşak müzik çalın veya
bebeğinize sıcak bir banyo
yaptırın veya masaj yapın.

Gece ve gündüz

Gece ve gündüz arasındaki
farkı belirlemek için gündüz
beslenmelerini sosyal ve
canlı, gece beslenmelerini
ise sessiz ve sakin bir hale
getirin.

Uykuya teşvik

Uykusu gelmiş ama hala
uyanık bir halde beşiğine
koyarak bebeğinizi yavaş
yavaş uykuya dalmaya
teşvik edin. Yumuşak müzik
veya beyaz gürültü çalmak
da yardımcı olabilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Hangi anne yanı beşik çözümünü nasıl seçeceğinizi anlamaya çalışıyorsanız, aklınıza gelebilecek en sık
sorulan sorulardan bazıları şunlardır.

BUNLARI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
1 Anne yanı beşikler yatağınızla

uyumlu olmalıdır: yükseklik ayarı
ve içeri alınabilen ayaklar yardımcı
olabilir.

2 Aynı beşiği gün boyunca farklı

odalarda kullanmak isteyebilirsiniz:
Bazı anne yanı beşikler bağımsız
olarak kullanılabilir ve tekerlekleri
vardır.
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✔A
 lçaltılmış tarafı yatağımın yanında olan standart bir
park yatak kullanabilir miyim?
Hayır. Bu Kendin Yap çözümleri güvenli değildir çünkü
bebek için park yatak ile yatağınız arasında boş alanlar
veya tuzak riskleri oluşturabilirler. Beşiğin anne yanı
olarak kullanılmak üzere tasarlandığından ve mevcut
yönetmeliklere uygun olarak onaylandığından emin
olun.
✔B
 eşiğin içinde herhangi bir yatak pedini kullanabilir
miyim?
Hayır. Beşiğin veya park yatağın içindeki yatak
pedi bunun için tasarlanmış olmalıdır, boş alan
bırakmamalıdır ve onaylanmış olmalıdır. Çok yumuşak
olmamalıdır: Bebeğin güvenliği için sert bir yatak daha
iyidir.

✔A
 nne yanı beşiğin yatağım için doğru yükseklikte
olacağından nasıl emin olabilirim?
Yatağın ve beşiğin arasında adım atmadan bebeği
her zaman kontrol edebilmeniz için beşiğin farklı
yüksekliklerde yükseklik ayarına sahip olduğundan
emin olun.
✔Ç
 ekmeceli bir yatağım var. Beşiği tamamen ona
yaklaştırabilir miyim?
Satın almadan önce, beşiğin içeri alınabilen ayaklara
sahip olup olmadığını kontrol edin.
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TARZ SAHİBİ TASARIMIYLA SON DERECE PRATİK.
HEM SİZİN HEM BEBEĞİNİZ İÇİN İDEAL UYKU ÇÖZÜMÜ
Chicco Next2Me Magic beşik, yatağınıza takılıyken bile, açılıp kapanması çok daha
kolay olan yan panel sayesinde, rahatınızdan ödün vermeden gecenizi bebeğinize yakın
geçirmenizi sağlayan anne yanı beşiktir.

Beşik, ancak kullanma talimatları uyarınca yetişkin yatağına
sabitlendiği durumlarda yanı alçaltılmış olarak kullanılmalıdır.

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Tek bir hareketle ve bir elinizle, bebeğinize
istediğiniz zaman kolayca erişebilmek için
yan panelin açık veya kapalı kalmasına
karar verebilirsiniz.

Şilte 3D kumaşı sayesinde ekstra
hava geçirgendir.

Kullanımı kolay etkinleştirme düğmeleri
sayesinde kolayca etkinleştirilen
rahatlatıcı sallama modu.
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0+
ŞIK

Yeni ve özel tasarımlı
dokuma

YATABİLİR

Reflü ve burun tıkanıklığı durumlarında
çözüme yardımcı olur.

WHITE SNOW

BİR GÖZÜNÜZ DAİMA
BEBEĞİNİZDE OLSUN

Bebeğinizin görünürlüğünü
ve hava akışını arttıran ikili
file pencere.

BİR ÇOK YATAĞA UYGUN

MANEVRA KABİLİYETİ

Farklı yataklara uyum
sağlaması için 11 farklı
yükseklik ayarı. Kolaylıkla
içeri alınabilen ayakları
sayesinde çekmeceli
yataklara da uyum sağlar.

KOMPAKT

Bebek içindeyken bile
evin içinde istediğiniz yere
taşıyabilmeniz için 4 adet
dönen tekerlek.

Kullanılmadığı zaman
beşiğinizi saklamak için bir
çantası bulunur.
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60 cm

67/83 cm

BOYUTLAR:

103 cm

73 cm

13,9 kg

91,5 cm

SAND
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0+
ÇOCUĞUNUZ SİZE YAKINKEN
UYKU DAHA GÜZEL
Chicco Next2Me Air'in etrafındaki file kumaş, beşik içindeki mükemmel
hava akışını bebeğinize yakın bir yerde uyumanın avantajları ile bir araya
getirmenize izin vererek, bebeğinizin korunmuş ve kucaklanmış hissetmesini
sağlar.

YENİ

Beşik, ancak kullanma talimatları uyarınca yetişkin yatağına
sabitlendiği durumlarda yanı alçaltılmış olarak kullanılmalıdır.

NEDEN SEÇMELİYİM?

130

Beşik, ideal hava akışını sağlamak için
tamamen file ile kaplanmıştır. Böylece
bebeğinizi izleyebilir ve onun çok özel
kokusunu alabilirsiniz.

6 farklı yükseklik ayarı ve çekmeceli
yataklar için tasarlanmış içeri
alınabilen ayakları sayesinde yatağınıza
en uygun şekilde ayarlanabilir.

Kendi odanıza en uygun rengi seçin.

0+

STONE

DARK BEIGE

YATABİLİR

Reflü ve burun tıkanıklığı durumlarında
çözüme yardımcı olur.

CHICCO NEXT2ME
AKSESUARLARI
Chicco Next2Me beşiklerinin tüm modelleri için eksiksiz bir aksesuar serisi. Kendinizinkini seçin!

HAVALANDIRMA

Yatak pedi, bebekler için
hava akışını en iyi hale
getirir.

MANEVRA KABİLİYETİ

KOMPAKT

2 tekerleği sayesinde beşiği
evin içinde istediğiniz yere
taşıyabilirsiniz.

Chicco Next2Me Air
katlanabilir ve seyahat
çantasında kolayca
taşınabilir.
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20 cm

66/81 cm

BOYUTLAR:

94 cm

69 cm

9 kg

57 cm

Chicco Next2Me'ye takılacak olan
titreşimli cihaz bebeği rahatlatmak için
hafifçe sallanmasını sağlar.
TİTREŞİM CİHAZI- CALMY WAVE

YENİ

Yatak ile çarşaf arasındaki
hava akışını arttırır.
KOD 00 079592 100 000
ŞEFFAF KORUYUCU
KILIF - NİGHT BREEZE
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CHICCO NEXT2ME
AKSESUARLARI

CHICCO NEXT2ME
AKSESUARLARI

RIPETITION

YATAK PEDİ İÇİN KORUYUCU KILIF
Bebeğinizin beşiği için maksimum hijyen sağlar.

Next2Me Magic
Internal
Fabric
CHICCO
NEXT2ME
BEŞİK İÇİN YATAK PEDİ
ripetition
PRINTED ALL OVER WARM GRAY POIS
T/C

2'Lİ ÇARŞAF SETİ
YILDIZLAR

3'LÜ NEVRESİM SETİ
(LASTİKLİ ÇARŞAF + NEVRESİM
+ YASTIK KILIFI)
BURÇLAR

3'LÜ NEVRESİM SETİ
(LASTİKLİ ÇARŞAF + NEVRESİM
+ YASTIK KILIFI)
MİNİK HAYVANCIKLAR

4'LÜ NEVRESİM SETİ
(LASTİKLİ ÇARŞAF + NEVRESİM+ YASTIK
KILIFI + YASTIK KILIFI)
YILDIZLAR

4'LÜ NEVRESİM SETİ
(LASTİKLİ ÇARŞAF + NEVRESİM+ YASTIK
KILIFI + YASTIK KILIFI)
GRİ ŞERİTLER
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2'Lİ ÇARŞAF SETİ
GRİ ŞERİTLER

COLOURS PRINT FABRIC

13-4201 TPG 14-4202 TPG

Pantone Home and Textile

COLOURS PRINT FABRIC

2'Lİ ÇARŞAF SETİ
AÇIK GRİ

Next2Me Magic Internal Fabric
PRINTED ALL OVER GREY STRIPES
T/C

ripetition

2'Lİ ÇARŞAF SETİ
POIS

ripetition

CİBİNLİK

Yeni bir PRINT
bebek için FABRIC
veya hijyenik sorunlardan dolayı
COLOURS
bebeğinizin beşiğini değiştirmeniz gerektiğinde.

Next2Me Magic Internal Fabric
PRINTED ALL OVER GREY STRIPES
T/C

Yan panel açıkken bile bebeğinizi böcek ısırıklarından
korur, daima havalandırmayı sağlar.

2Lİ ÇARŞAF SETİ
BURÇLAR
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GOODNIGHT SEYAHAT YATAĞI

ÇOCUK KARYOLASI
AKSESUARLARI

GİTTİĞİNİZ HER YERDE ÇOCUĞUNUZ İÇİN
MÜKEMMEL BİR GECE UYKUSU.
Huzurlu geceler için pratik ve kompakt bebek karyolası.

Seyahat karyolası için cibinlik

GRAPHITE

Seyahat karyolaları için katlanabilir yatak pedi

BLUE

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?

BOYUTLAR:

70 c
m

26 cm

Kolay kapanışı ve taşıma
çantasıyla kompakttır.

BEŞİK GÜVENLİK BARİYERİ

NATURAL

NATURAL

95 cm

75 cm
Mükemmel hava akışı için pencereli
panele sahiptir.

BEŞİK GÜVENLİK BARİYERİ

122 cm

9,6 kg
79 cm

135 cm

Beşiklerin güvenliğini sağlamak
kolaydır, çoğu yatak için
uygundur, böylece anne ve
babanın içi her zaman rahat
edebilir.
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RAHATLAMA VE OYUN
ZAMANI

RAHATLAMA VE OYUN
ZAMANLARI İÇİN KENDİ KİŞİSEL
ALANLARI.
Miniğiniz konforlu beşiğinin içinde rahatlarken, hem sesinizi
duyabilir, hem de aile hayatının bir parçası olur. Renkler, sesler
ve şekiller bebeğinizi eğlendirir ve duyularını harekete geçirir,
büyümesine yardım eder.
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RAHATLAMA VE OYUN ZAMANI:
BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR
İlk aylarda anne ve bebek arasındaki yakınlığı kolaylaştırmak önemlidir.
Bu nedenle, bebeğinizi güvenli ve rahat bir şekilde tutabilecek, ancak
günlük aktiviteleriniz boyunca sizi takip edebilmesi için taşınması kolay
ürünler kullanmanız önerilir.
Bebek büyüdükçe, genellikle emeklemeye ve yürümeye başladığında,
kendine özel alan ve hareket ihtiyaçları gelişir. O zamanlarda güvende
kalacağı ve oynayabileceği bir yere ihtiyacı olabilir.

BUNLARI HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
1 Günlük aktiviteleriniz: Bundan böyle
onları bebeğinizle yapacaksınız!

2 Bebeğinizi uykusunda nasıl
eğlendireceksiniz?

Bebeğin ihtiyaçları nasıl gelişir?
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İlk aylarda bebeğin motor
becerisi sınırlı olacaktır ve
zamanının çoğunu uzanarak
geçirecektir.
Yaklaşık 3 aylık bir bebek,
nesneleri kavramaya ve
hareket ettirmeye başlar,
basit oyuncaklar onu
eğlendirir ve gelişimini
teşvik eder.

6 aylık bir bebek
emeklemeye ve çevreyi
keşfetmeye başlar, kalmak
ve oynamak için güvenli bir
yere ihtiyacı olacaktır.

yaklaşık 12 ay civarında
bebek yürümeyi öğrenir,
elbette başlangıçta biraz
desteğe ihtiyacı olacaktır.
Ayrıca, kendi başına ayakta
kalacağı zaman rahatlama
süresi boyunca sandalyeleri
kullanmaya başlayabilir.
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BEBEĞİNİZİ RAHATLATMAK
ŞİMDİ ÇOCUK OYUNU
Balloon, komik ve renkli karakterleri, titreşim özelliğine sahip
oturma yeri ve bebeğinizi eğlendirmek için tasarlanmış bir
elektronik oyuncak paneli ile ilk bebek sandalyesi haline
gelebilen bir bebek salıncağıdır.

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?
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Renkli ışıklar, 6 farklı doğa sesi
ve 6 melodi içeren elektronik
oyuncak paneli küçük çocuğunuzu
eğlendirecek.

Ayakları sabitleyip sırt desteğini dik
pozisyona getirin: 12 aydan 8 kg’ye kadar
olan çocukların ilk bebek sandalyesi
olarak kullanılabilir.

Titreşim özelliği bebeğinizin
rahatlamasına yardımcı olur.
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SALLANAN ANA KUCAĞI
(0-6 AY)

İLK BEBEK SANDALYESİ
(12 AY - 18 KG)

BABY ELEPHANT

MISS PINK

KONFORLU
OTURMA YERİ

SIRT DESTEĞİ
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ULTRA KOMPAKT

Sırt desteğinin 4 farklı
pozisyonundan birini
seçin ve bebeğiniz için en
konforlu olanı bulun.

Ayarlanabilir baş desteği ve
daraltıcı minder sayesinde
doğumdan itibaren bebeğiniz
için konfor sağlar.

Katlanması ve saklanması
kolaydır.

BOYUTLAR:

78 cm

11 cm

46/62 cm

30 saniyelik bir mesaj
kaydedin, ardından cihazı
çıkarın ve bebeğinizin
karyolasına sabitleyin.
Sesinizi dinlemek,
bebeğinizin size
yakın hissetmesini
sağlayacaktır.

46/62 cm

ELEKTRONİK PANEL

47 cm

4,1 kg

78 cm

MIRAGE
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0+
OTOMATİK SALLAMA HAREKETİ VE
EĞLENDİRİCİ ÖZELLİKLERİYLE BEBEĞİNİZİ RAHATLATIN
Relax & Play, evde daha fazla yere sahip olmak isteyenler için
uygun bir salıncak.
Çok az yer kaplayan, otomatik ve birçok sese
sahip sallama modu.

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Otomatik sallanma modu sayesinde
bebeğiniz için konfor ve sizin için
daha az efor (sadece pille çalışır)

İki peluş oyuncak ve 12 farklı melodi içeren
oyuncak barı, bebeklerin duyularını harekete
geçirir ve eğlendirir.

Sabit veya sallanma pozisyonu
arasında seçim yapın.
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COOL GREY

İHTİYACINIZA GÖRE
AYARLANABİLİR

GÜVENLİ

KOMPAKT

Kullanılmadığı
zaman katlanması ve
saklanması kolaydır.

Kullanım sırasında maksimum
güvenliği sağlamak için 5 noktalı
kemer.

Bebeğiniz için çıkarılabilir
yastıklı ve destekli koltuk.
Tam anlamıyla temizlik
için koltuk kılıfı çamaşır
makinesinde yıkanabilir.

BOYUTLAR:

60 cm

64,5 cm

2 farklı sırt desteği
pozisyonundan birini
seçin.

BEBEĞİNİZ İÇİN
KONFOR

3,7 kg
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37 cm

65 cm

56 cm
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BANYO ZAMANI

BANYO ZAMANI: SARILMA KEYFİ
VE SABUN BALONCUKLARI!

Küçük balığınızı bir sürü baloncukla oynarken ve gülümserken görmek
ne büyük keyif. Her gün paylaştığınız masum anlar ve kucaklaşmalar...
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BANYO ZAMANI:
BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR
Fetal dönemde bebeğin doğal ortamı sudur. İlk günlerden itibaren, bebeğin doğum öncesinde içerisinde olduğu
suyla sürekli bağlantısını teşvik etmek iyi bir uygulamadır.
Banyo yapmanın bebek üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır: bu nedenle, heyecanlı bebekler için de uykuya dalmasına
yardım etmenin kolay ve doğal bir yoludur. Ayrıca bebekle oynamak ve ebeveyn-bebek ilişkisinde güçlü bir etkileşim
elde etmek için harika bir fırsattır.

BUNLARI HİÇ
DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
1  Bebeğinizi nerede yıkayacaksınız?
Leğen? Duş? Küvet? Ayakta bir
çözüm?

2 Evde ne kadar yeriniz var?

DUŞTA

Alanınız sınırlı ve küçük bir şeye ihtiyacınız var.
Bir bebek küveti kullanmak rahatsız edici olabilir
çünkü bebeğinize doğru eğilmeniz gerekir
ve bu da sonuçta bel ağrısına yol açar. Her ikinizin
de rahatı için bebeği doğru yükseklikte olmasına
yardımcı olacak bir çözüm seçin.

BANYO KÜVETİNDE

BAĞIMSIZ ÇÖZÜM

Tüm hijyen rutininizi yönetmenize yardımcı
olacak bir çözüm istiyorsanız,değiştirme matı,
çok fazla saklama alanı ve bir bebek küveti ile
birlikte gelecek bağımsız bir değiştirme istasyonu
seçebilirsiniz. Bu tür bir ürün bebeğin sizin için
doğru bir yükseklikte olmasını sağlar (sırt ağrısını
engeller) ve hatta banyodan farklı bir odada banyo
yaptırmanıza yardımcı olur.

Çok fazla yeriniz varsa bir bebek küveti
kullanabilirsiniz. Daima bebeğe maksimum konfor
veren ergonomik bir küvet almalısınız. Küvetin
tamamını doldurmak istemiyorsanız, sandalyeye
benzer farklı çözümler de kullanabilirsiniz.
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0+
BEBEĞİNİZİN BANYO RUTİNİ İÇİN
EKSTRA KONFORLU ÇÖZÜM

MADE IN ITALY

Cuddle&Bubble Comfort, bebeğinize ve size ekstra konfor
sağlayan, koşullara uyum sağlayabilen alt değiştirme istasyonu
ve bebek küvetidir.

ALT DEĞİŞTİRME MATI

BEBEK KÜVETİ

NEDEN SEÇMELİYİM?

3
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Ultra konfor sağlamak için yumuşak,
çıkarılabilir, daraltıcı destek.

2 pratik tekerleğiyle kapandığında
kompakt hale gelir ve kolayca
taşınabilir. Hızlı ve kolay katlama.

Ebeveynlere uyacak şekilde 3 farklı
pozisyona ayarlanabilir yükseklik.
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0+

BEBEK KÜVETİ

Serbest durabilen konfigürasyon.
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YIKANABİLİR
DEĞİŞTİRME MATI

Daha rahat bir banyo için
doğumdan itibaren yarı
uzanma pozisyonu ve 6
aydan itibaren oturma
pozisyonu. İhtiyacınız olursa,
serbest duruş olarak da
kullanabilirsiniz.

KULLANIŞLI
Kolay durulama için bir su
sürahisi içerir.

En iyi hijyeni sağlar.

OCEAN

BOYUTLAR:

32,5 cm

103/107 cm

KOLAY KAPANMA

Kolay saklama için hızlı ve
kolay kapanma sistemi.

2 FARKLI ŞEKİLDE BANYO

103/107 cm

İhtiyacınız olan her şey
elinizin altında.

103/107 cm

EBEVEYN YARDIMCISI

82 cm

10 kg
65,5 cm
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0+
BEBEĞİNİZİ YIKAMAK HİÇ BÖYLE RAHAT VE
KOLAY OLMAMIŞTI.
Bubble Nest, ayakları sayesinde sırt ağrısı olmadan bebeğinizi duşta yıkamanızı sağlayan
akıllı bir çözümdür. Doğru yüksekliğe ayarlayabilir ve bebeğinizi doğumdan itibaren güvenle
yıkayabilirsiniz.
DUŞTA KULLANIM

0-6 AY

6-12 AY

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Bebeğiniz tam olması gereken
yükseklikte durur ve bu yüzden
eğilmenize gerek kalmaz.

İKİ FARKLI KULLANIM: Ayakları
üzerinde duşta ya da küvetin içinde
tek olarak kullanabilirsiniz

Doğumdan itibaren konforlu ve
güvenli.
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0+
KÜVETTE KULLANIM

0-6 AY

70
c

m

55

6-12 AY

cm

ÇOK YÖNLÜ

Ayrıca küçük duşlara
uyumlu şekilde
tasarlanmıştır.

RAHAT

GÜVENLİ

Bebeğinizin rahatlığı
için yumuşak kauçuktan
kaydırmaz iç taban.

YERDEN TASARRUF

Ekstra koruma için T-bar

Katlandığında kompakt
yapısıyla duş kabininin içinde
bile muhafaza edilebilir.

OCEAN

86,5/99 cm

111 cm

86,5/99 cm

BOYUTLAR:

3,5 kg
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34 cm

70 cm

55 cm
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YEMEK ZAMANI

YEMEKLER HAZIRSA...
BEBEĞİNİZ DE
YEMEK İÇİN HAZIR!
Mama sandalyesi, bebeğinizin yemek yemeye başlamasını birlikte
kutlamanız için en iyi yer. Rahat ve güvenli mama sandalyesi,
bebeğiniz yeni tatları ve keyifleri keşfederken ona eşlik eder.
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YEMEK ZAMANI:
BUNLARI BİLMENİZDE FAYDA VAR
Katı gıdaya geçiş bebek için sadece fiziksel bir ihtiyacı karşılmak değildir, aynı zamanda ilişkisel ve duygusal değeri
bakımından da önemli bir andır. Bebek psikolojik ve motor beceriler kazanacaktır: Katı gıdaya geçiş sırasında
sakin olan bir bebek, sadece yemek yemeye değil, aynı zamanda yeni lezzetleri, farklı kıvamları keşfetmeye ve
tanımlamaya ve yeni ve çeşitli araçlar kullanmaya daha hazır olacaktır.

YEMEK VAKTİ İÇİN BİRÇOK
ÇÖZÜM VARDIR:
1  Mama sandalyesi: Çoğunlukla evde
kullanılmak için ve birçok özelliğe
sahip!

2 Yükseltici Koltuk: Sandalyeye

kurulacak uygun bir çözüm. Boyuta
dikkat!

3 Monte Edilen Mama Sandalyesi:

Doğrudan masaya takılabilen kolay
çözüm!

Bebeğin katı yiyeceklere hazır olduğunun en yaygın belirtileri nelerdir?

Bebek desteksiz oturabilir;
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Bebek, dil itimi refleksini
kaybetti ve artık katı
yiyecekleri diliyle (ör. Kaşık)
otomatik olarak ağzından
dışarı itmiyor;

Bebek yemek vakitlerinde
aileye katılmaya hevesli,
kafasını kullanarak
yiyecekleri takip ediyor
ve yiyecekleri almaya ve
ağzına koymaya çalışıyor.

EVDE

DIŞARDA

Doğumdan itibaren onaylanmış
Katı gıdaya geçiş dönemi yaklaşık altıncı ayda başlar,
ancak bebeğin öğrenmesinin ilk yolu ebeveynlerinden
gördüğü diğer "anlamlı" davranışı taklit etmektir. Bu
yüzden bebeği ilk günden itibaren masada ailenin
yanında tutmak önemlidir.
✔ Bebeğin sizinle göz teması kuracak yükseklikte
kalmasını sağlamanız daha iyidir, doğumdan itibaren
onaylanmış olan bir çözüm seçin.

Kurulumu kolay
Mama sandalyeniz, bir restorana giderken ya da
akşam yemeğinde arkadaşlarınıza giderken yanınızda
taşıyacağınız bir şey olacaktır, bu nedenle kolayca ve
hızlı bir şekilde kurmak isteyeceksiniz.
 üvenli olan ancak birkaç adımda kurulabilen bir
✔ G
ürün seçin.

Evrimsel
Bebeğiniz bu ilk aylarda çok hızlı büyür ve gittikçe daha
fazla alana ulaşabilir, önümüzdeki birkaç ay içinde hızla
büyümeye ve değişmeye devam edecek, her gün yeni
yetenekler ve yeni alışkanlıklar kazanacaktır.
✔ İlk gün beri dönüşüm sürecini takip edecek ve
gelişimini destekleyecek bir ürün seçin.

Hafif ve küçük
Etrafta gezdirmeniz gerekeceğinden, hafif ve taşınması
kolay bir ürün size yardımcı olacaktır.
 rünü açıp kapatmayı ve dolaştırmayı deneyin.
✔ Ü

Ayarlanabilir yükseklik
Masaların her zaman aynı yükseklikte olmadığını hiç
düşündünüz mü? Bu çok önemli bir nokta çünkü bebek
rahat bir şekilde yemek yiyebilmelidir ve büyüdüğü
zaman masada sizinle birlikte kalmak isteyecektir.
✔ Bebeğinizin daima doğru konumda olması için farklı
yüksekliklere ayarlanabilen bir sandalye seçin.
Ayarlanabilir, kolay temizlenebilir tepsi
Kendi başına yemek yemeyi öğrenen bebekler için
gün geçtikçe belirli motor becerilerin kazanılması
ve deneyimlemesi gerekir. Bebeğe yemekten sonra
temizlenmesi kolay olacak şekilde kendi alanını sunmak
faydalıdır.
✔ Ayarlanabilir bir tepsiye sahip bir ürün seçin, böylece
bebeğin ihtiyaçlarını takip edebilir ve sadece bir
mendille temizleyebilirsiniz, çünkü bunu birçok kez
yapmanız gerekecek!
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0+
ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE BÜYÜYEN
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MAMA SANDALYESİ

MADE IN ITALY

Polly Progres5, çocuğunuzun büyümesini adım adım takip eden bir mama
sandalyesidir.
İhtiyaç duyduğunuz her şeye sahiptir. Ana kucağından yeni yürümeye başlayan
çocuklar için kompakt yükseltici mama sandalyesine dönüstürülebilir.

NEDEN SEÇMELİYİM?

Doğumdan itibaren kullanılan
ana kucağı
166

Konforlu mama
sandalyesi

6. aydan itibaren
bebeğinizin ilk
sandalyesi

6. aydan itibaren yükseltici
mama sandalyesi

Yürümeye yeni başlayan
çocuklar için kompakt
yükseltici mama sandalyesi
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0+
ANA KUCAĞI
0-6 AY

DOĞUMDAN
İTİBAREN

4 pozisyona yatırılabilen
sırtlık.

MAMA SANDALYESİ
6-36 AY

KOMPAKT

Kapandığında ultra
kompakttır.

ÖN & ARKA
TEKERLEKLER

Evin her yerine kolayca
hareket ettirilebilir.

İLK SANDALYE
6-36 AY

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

8 pozisyona
ayarlanabilen koltuk
yüksekliği sayesinde
daima göz temasını
koruyabilirsiniz.

AYARLANABİLİR
BACAK VE AYAK
DESTEĞİ

Çocuğunuzun büyümesini
takip etmek için
3 pozisyona ayarlanabilir.

KONFORLU YÜKSELTİCİ MAMA
SANDALYESİ
6-36 AY

KATLANABİLEN KOL
DAYAMA YERİ

FERMUAR

Pratik fermuarlı kısım,
yükseltici mama
sandalyesinin hızlıca
kompakt hale gelmesini
sağlar.

Masaya daha yakın olması
için ayarlanabilir.

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

Masaya daha iyi erişmek
için yükseltici yüksekliğini
artırmak için ayakları açın.

54 cm

101 cm
81 cm

cm
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12,4 kg

54

Maksimum konfor için 3
pozisyona ayarlanabilir.

AYARLANABİLİR TEPSİ

Bebeğinizin gereksinimlerine
daha iyi uyacak şekilde 4
pozisyona ayarlanabilir tepsi
ve şeffaf ikinci tepsi.

89/108 cm

KONFORLU AYAK VE
BACAK DESTEĞİ

89/108 cm

BOYUTLAR:

29 cm
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0+

ÖZEL SERİ

KOMPAKT YÜKSELTİCİ KOLTUK
6-36 AY

AHŞAP ETKİSİ

TAŞINABİLİR

Katlandığında dışarıda da
kullanılabilir.

KURULUM

Sandalyeyi sabitlemek için
emniyet kemerleri

BEIGE

RED

EK AKSESUARLAR

0 AY+ POLLY PROGRES5 KIT
TABURE
3 yaşından itibaren Polly
Progres5 bir tabure olarak
kullanılabilir.
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Bebeğinizin merakını arttırmak
ve ilk günlerden itibaren
eğlendirmek için çeşitli
etkinliklere sahip kolayca
yıkanabilen yumuşak iç
küçültücü ve oyuncak barı.

GREY
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0+
DOĞUMDAN İTİBAREN ÇOCUĞUNUZUN
EN KEYİFLİ KUCAĞI
Polly Magic Relax, çocuğunuzu ilk günden
itibaren süper konforlu kucaklamak için ideal
materyaller kullanılarak tasarlanmış bir mama
sandalyesidir.

ANA KUCAĞI
0-6 AY

MADE IN ITALY

MAMA SANDALYESİ
6-36 AY

NEDEN SEÇMELİYİM?
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Oyuncaklı ön bar çocuğunuzu
eğlendirir ve hayal gücünü
harekete geçirir.

Hem yaz hem kış aylarında
maksimimum için çift taraflı mini iç
küçültücü.

Maksimum konfor için ultra
yumuşak, şık kumaş.
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0+

DOĞUMDAN
İTİBAREN KULLANIM
4 farklı pozisyonda
yatabilen sırtlık.

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

8-pozisyonu sayesinde
daima göz temasını
koruyabilirsiniz.

ÖN VE ARKA
TEKERLEKLER

AYARLI AYAK DESTEĞİ
Çocuğunuzun
büyümesini takip etmek
için 4 pozisyon.

Fren mekanizmasına
sahip arka tekerlekleri
sayesinde evin içinde
kolaylıkla istediğiniz yere
taşıyabilirsiniz.

BOYUTLAR:

83,5 cm

cm

53 cm

10,5 kg

53
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TEPSİ

4 farklı pozisyona
ayarlanabilir ve çocuğunuzun
yemeği için ikinci şeffaf
tepsisi mevcuttur.

101 cm

KONFORLU

Maksimum konfor için 3
pozisyona ayarlanabilen
bacak desteği.

85/106 cm

GRAPHITE

31 cm
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0+
ANNE KUCAĞINDAN SONRAKİ EN RAHAT KUCAK
Polly2Start, çocuğunuzun büyümesini takip eder ve genişliği ayarlanabilir
sırtlığa sahip tek mama sandalyesidir.

MADE IN ITALY

BUNU NEDEN SEÇMELİYİM?
+ 8 cm

Bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlamak
için genişliği ayarlanabilir sırtlık. (+/- 8 cm).

Doğumdan itibaren süper konforlu yatırılabilir
koltuk konfigürasyonu. 4 farklı sırt desteği
pozisyonu arasında seçim yapın.

Evin içinde kolayca hareket
ettirmek için 4 tekerlekli.
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0+

KONFORLU OTURMA YERİ

FANCY CHICKEN

BABY ELEPHANT

PARROT

MISS PINK

Yumuşak destekli, silinebilir
oturma yeri.

AYARLANABILIR
SIRTLIK

Kullanışlı ve pratik.

KONFOR

Bacak desteğini, (3 pozisyon),
ayak desteğini (4 pozisyon)
ve tepsiyi (4 pozisyon) her
zaman bebek için en iyi
konforu sağlayacak şekilde
ayarlayabilirsiniz.

AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

KOMPAKT

Kolay saklama için
katlandığında ultra
kompakt.

8-pozisyonu sayesinde
daima göz temasını
koruyabilirsiniz.

83,5 cm

cm

54,8 cm

,8
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54

TOY BAR VE KÜÇÜLTÜCÜ

Birçok aktivite ile eğlenceli bir
oyuncak.
Kit 0ay+ ayrı olarak satışı mevcuttur.

102 cm

88/107 cm

BOYUTLAR:

10,5 kg

31 cm
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6+
BEBEK SANDALYESINE DÖNÜŞTÜRÜLEBILEN
YÜKSELTICI KOLTUK.
Chairy, ayarlanabilir yüksekliği, emniyet kemerleri, çıkabilen tepsisi
ve bebek sandalyesi olarak kullanılabilen tasarımıyla bebeğinizin
büyümesini ve ihtiyaçlarını takip eden tek yükseltici koltuktur.

YENİ

NEDEN SEÇMELİYİM?

Çocuğunuz büyüdükçe ona uyum
sağlayacak şekilde 4 farklı yüksekliğe ve
ayrıca masa yüksekliğine göre ayarlanır.

Kılıfın çıkarılması ve
temizlenmesi kolaydır.

Kolay taşıma için sökmeye gerek
kalmadan katlanabilir.
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6+
YÜKSELTİCİ KOLTUK
0-36 AY

BEBEK SANDALYESİ
12-36 AY

BUNNY

SWEETDOG
AYARLANABİLİR
YÜKSEKLİK

Çocuğunuzun büyümesini
takip etmek için 4
pozisyona ayarlanabilir.

KOMPAKT

Kolay taşıma için
katlandığında ultra
kompakt.

TEPSİ

EVRİMSEL

Masada yükseltici koltuk
ya da bebek sandalyesi
olarak kullanmak için
çıkarılabilir tepsi.

Bebek büyüdüğünde
bebek sandalyesine
dönüşür.

KOLAY VE GÜVENLİ

Güvenli sabitleme için
kurulumu kolay emniyet
kemeri sistemine
sahiptir.
182

38 cm

42,5 cm

35/41,5 cm

BOYUTLAR:

42 cm with tray

2,5 kg

16,5 cm

LADYBUG
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6+
DIŞARIDA YEMEK İÇİN
ULTRA KOMPAKT ÇÖZÜM!
Pocket Snack, çocuğunuzu kolay bir şekilde sütten
kesmek için ihtiyacınız olan kompakt çözümdür.

NEDEN SEÇMELİYİM?

3

Kolay ayarlama için 3 farklı
yükseklik.
184

Kapandığında hafif ve küçük.

Taşıması kolay.
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6+

HYDRA

KOLAY VE GÜVENLİ
Maksimum güvenlik
için güvenlik
kemerlerinin
takılması kolaydır.

TEPSİ

Çocuğunuzun
büyümesine daha
iyi eşlik edebilmek
için ayarlanabilir ve
çıkarılabilir tepsi.
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10 cm

35,5/49 cm

36 cm

35,5/49 cm

BOYUTLAR:

36 cm

2,36 kg
34 cm

MANDARINO
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WWW.CHICCO.COM.TR

Chicco Juvenile, Avrupa’da çocuk ürünlerinin tasarımını ve üretimini düzenleyen çocuk güvenliği
yönetmeliklerinin sürekli gelişimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.
Süregelen teknolojik gelişmelere bağlı olarak kataloğumuzun geçerlilik süresi boyunca ürünlerimizi
değiştirmek zorunda kalabiliriz.
Bu nedenle burada verilen detaylar ve göstergeler bağlayıcı değildir.
Bebek arabası ağırlıkları aksesuarsız olarak gösterilir (güneşlik, sepet vb.).
Ayrıca, baskı işlemine bağlı olarak, renkler ve kumaş gerçek maddelere kıyasla farklı sonuçlar verebilir.
Bu katalogdaki ürünlerin bulunma durumu her zaman üretim kapasitelerimize tabidir.
Baskı 2019/2020
Artsana Group Copyright, Haziran 2019
Telif hakkı sahibinin önceden onayı alınmadığı sürece, bu katalogda yer alan resimlerin,
fotoğrafların ve çizimlerin hiçbiri, dijital veya mekanik yöntemlerle çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya
başkalarına iletilemez.
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