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   "Adoramos a Pebble da  
            Bébé Confort porque nos  
      ajuda a transportar o nosso   
           pequeno tesouro e 
         isso é obviamente muito 
      confortável"
	 Regina,	Alemanha

  " O suporte Keyo é realmente 
     muito útil. Posso utilizá-lo com 
             vários produtos, desde os 
        primeiros dias até que o 
    Gaston tenha 3 anos de idade"
	 Mãe	do	Gaston,	França

"O	biberão	Easy	Clip	da	
Bébé	Confort	facilita-me		
												a	vida,	é	a	nova		
					geração	de	biberões"
																															David,	França

Descubra o mundo com a Bébé Confort!
Na Bébé Confort sabemos o quanto é maravilhoso a chegada de um bebé à família e o prazer que é de passar 
o tempo juntos. Quer seja um sistema de viagem prático para o seu bebé recém-nascido, uma cadeira-auto 
premiada, uma cadeira de refeição especialmente concebida para o seu filho ou até mesmo um biberão 
inovador - a Bébé Confort tem. E nada nos faz mais feliz e nos encoraga a continuar a desenvolver os melhores 
produtos do que saber o quanto temos contribuído para bem-estar do seu bebé. Aqui estão alguns comentários 
de pais felizes que nos têm ajudado ao longo destes anos. Divirta-se. Bébé Confort. 

Visite o nosso novo website www.bebeconfort.com, 
para obter informação sobre todos os nossos produtos.

     "O Noa da Bébé Confort é um 
carrinho fantástico para viajar.  
É leve, compacto e fácil de trans-
portar com a sua pega trolley."
																											Laura-Jayne,	UK

 
     "Adoro a Ferofix 
   da Bébé Confort. Tem 
 um excelente sistema de  
      protecção lateral para os   
ombros e para a cabeça.  
       É também bastante  
   compacta e leve."
																												Nicola	,	UK

    "Estou viciada
      neste biberão"
												Anna,	França
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     “Tudo o que precisa 
             de saber, quando 
        e onde desejar...“
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Descubra!

Descubra todos os 
acessórios

Encontre o ponto de 
venda mais próximo

Compare produtos

				       Mais para ver e 
    mais para fazer em 
              www.bebeconfort.com
Para	obter	toda	a	informação	sobre	os	nossos	produtos	e	descobrir	todas	as	opções	para	todos	eles,	aceda	ao	nosso	
novo	website.	Poderá	comparar	produtos,	procurar	acessórios	e,	até	mesmo,	encontrar	o	ponto	de	venda	mais	próximo	
da	sua	área	de	residência.	Tudo à distância de um clique.

i
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Carrinhos

Descubra a hora do passeio
Sabemos que gosta de passear com conforto, segurança e estilo. Por este motivo, criamos uma gama completa 

de carrinhos para satisfazer todas as suas necessidades. Portanto, quer precise de um carrinho leve, fácil de 
transportar ou de um carrinho mais robusto para explorar todos os caminhos, encontrá-lo-á na Bébé Confort 

que torna os momentos com o seu bebé ainda mais divertidos. Divirta-se.

Dependendo do seu estilo de vida e do 
meio envolvente, poderá escolher o 
carrinho que melhor se adapte às suas 
necessidades, dentro da nossa vasta gama.

Carrinhos todo-o-terreno para todo o 
tipo de condições. Rodas pneumáticas, 
suspensão ajustável, assento acolchoado 
fazem dos todo-o-terreno, o carrinho 
ideal para ultrapassar qualquer obstáculo.

Carrinhos compactos para espaços 
pequenos. Confortáveis e extremamente 
compactos, quando fechados, este tipo 
de carrinhos são os mais indicados para 
viagens pequenas e longas.

Carrinhos bengala. Compactos e 
confortáveis, os carrinhos bengala são 
optimos para o seu filho descansar 
quando sentir as pernas cansadas 

Como escolher o carrinho 
mais indicado

Elea Streety Plus High Trek
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Loola

Noa

Loola Up

Novo

Novo



Ultra-compacto e discreto
O nascimento de um bebé significa o início de uma nova vida para os pais e para aproveitar cada momento 
nada melhor do que usufruírem de um carrinho que proporcione todo o conforto ao bebé. Com o seu exterior 
rígido, o carrinho Elea da Bébé Confort protege o bebé e o assento acolchoado garante-lhe o máximo de 
conforto. Regulável e reclinável, o assento pode ser instalado face pais ou face estrada. Graças ao seu sistema 
duplo de fecho: fecho rápido para o dia-a-dia ou fecho optimizado para uma arrumação compacta, este 
carrinho é ideal para todas as deslocações. Para mais informações visite: www.bebeconfort.com
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Elea
Do nascimento aos 3.5 anos aprox.

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol, protecção de chuva & clip para a sombrinha
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Total	Black Walnut	Brown Sweet	Cerise Sparkling	Grape	 Dress	BlueIntense	Red

www.bebeconfort.com

i

Playful	Grey

Alcofa	Streety Creatis.fix Sombrinha	
Square

Saco	térmico	
para	carrinhos

Alcofa	
Windoo	Plus

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	térmico	
para	cadeiras	

grupo	0+

Pebble

--------------		Sistema	Modulo	Clip		--------------	
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Loola
Dos 6 meses aos 3.5 anos, aprox.

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol, clip para a sombrinha integrado e protecção de chuva
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Intense	RedTotal	Black Walnut	Brown Natural	Bright Sweet	Cerise Dress	Blue Playful	Grey

Mais espaço para explorar o mundo
Com o nascimento de um bebé, em pouco tempo a casa enche-se com todos os produtos necessários 
para o seu desenvolvimento e crescimento. O carrinho Loola da Bébé Confort foi concebido para fechar 
de uma forma compacta para uma arrumação fácil, conveniente e discreta. Em deslocações possui a 
flexibilidade de reclinar. O assento posiciona-se face pais ou face estrada e os seus punhos ergonómicos 
podem ser ajustados em várias posições, proporcionando passeios relaxados. Para mais informações, 
visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

--------------		Sistema	Modulo	Clip		--------------	

Alcofa	Streety Creatis.fix Sombrinha	
Square

Saco	térmico	
para	carrinhos

Alcofa	
Windoo	Plus

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	térmico	
para	cadeiras	

grupo	0+

Pebble
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Loola Up
Dos 6 meses aos 3.5 anos, aprox.

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol, clip para a sombrinha integrado e protecção de chuva
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Mais espaço para explorar o mundo
O carrinho Loola Up da Bébé Confort possuí uma suspensão ajustável para tornar os passeios ainda mais 
agradáveis. Vem equipado com uma capota de sol e um punho ajustável em altura para facilitar os circuitos 
citadinos. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

Intense	RedTotal	Black Walnut	Brown Natural	Bright Sweet	Cerise Dress	Blue Playful	Grey

--------------		Sistema	Modulo	Clip		--------------	

Alcofa	Streety Creatis.fix Sombrinha	
Square

Saco	térmico	
para	carrinhos

Alcofa	
Windoo	Plus

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	térmico	
para	cadeiras	

grupo	0+

Pebble
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Acessórios Base	Streety

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol e protecção de chuva

Natural	BrightIntense	Red

O seu bebé está em boas mãos
Com o nascimento do bebé, sentir-se-à capaz de lidar com todas as situações com total confiança. O carrinho 
Streety da Bébé Confort adapta-se na perfeição a todas elas. Incrivelmente versátil, este sistema de viagem 
completo incluí uma alcofa, uma cadeirinha do grupo 0+, o carrinho e um saco muda-fraldas prático. Com 
uma só mão consegue fechar e abrir o carrinho, o assento reclina e é reversível face estrada e face pais e 
está equipado com uma pega para facilitar o transporte. Confortável e seguro será o aliado perfeito para o 
dia-a-dia. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

Total	Black

--------------		Sistema	Modulo	Clip		--------------	

O	novo	Streety	Plus	da	
Bébé	Confort	está	

disponível	a	partir	de	2012

Streety.baseAlcofa	Streety Creatis.fixSaco	muda-
fraldas	Streety

Pebble Sombrinha	
Square

Saco	
térmico	

para	
carrinhos

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	
térmico	

para	cadeiras	
grupo	0+

Streety.fix	

Walnut	Brown Sweet	Carise Blue	Sky

Ca
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sStreety Plus Pack
Do nascimento aos 3.5 anos

---------------------		Pack	Streety	Plus		---------------------	
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High Trek
Do nascimento aos 3.5 anos, aprox.

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol & protecção de chuva
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Total	Black Intense	Red Walnut	Brown

O imparável
Todos os passeios com o seu bebé são uma nova aventura. Em terrenos mais irregulares ou em pisos 
citadinos, o High Treck não terá dificuldade em transpor os obstáculos com toda a segurança. Equipado com 
um assento extra-acolchoado, suspensão de alta-performance e rodas pneumáticas que amortecem todos 
os impactos dos vários tipos de terrenos. O assento permite ser instalado nas posições face estrada ou face 
pais. O travão de mão localiza-se no punho do carrinho para facilitar a travagem. Para mais informações 
visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

--------------		Sistema	Modulo	Clip		--------------	

Alcofa	Streety Creatis.fix Sombrinha	
Square

Saco	térmico	
para	carrinhos

Alcofa	
Windoo	Plus

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	térmico	
para	cadeiras	

grupo	0+

Pebble



20 21

Mila
Do nascimento aos 3.5 anos, aprox.

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol e protecção de chuva

Ca
rr

in
ho

s

Total	Black Natural	Bright Leopard	Pink ConfettiIntense	Red

Leve e prático
Todos os bebés anseiam por descobrir o mundo que os rodeia. O carrinho Mila da Bébé Confort é ideal para, 
em conjunto, satisfazerem essa curiosidade e partirem à descoberta. O chassis colorido foi especialmente 
concebido para ser utilizado com uma cadeirinha do grupo 0+ da Bébé Confort. Após os primeiros 6 meses, 
instale o bebé no assento  do carrinho que ao reclinar proporciona ao bebé bons momentos de descanso. 
Graças à sua capota de sol ampla o bebé estará sempre protegido dos raios solares. De volta a casa, o Mila 
fecha-se e mantém-se na posição vertical para uma arrumação compacta. 
Para mais informações visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

Checker	Blue

Apoia-braçosSombrinha	
Square

Saco	térmico	
para	carrinhos

Saco	
muda-fraldas	

Flexi

Saco	térmico	
para	cadeiras	

grupo	0+

Pebble Creatis.fix
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Noa

Acessórios

Colecção
Inclui cesto de compras, capota de sol, clip para a sombrinha e protecção de chuva
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Saco	térmico	para	
carrinhos

Saco	muda-fraldas	
Flexi

Total	Black Steel	Grey

Extremamente simples de utilizar
Sempre que pretende passear e desfrutar do dia com o seu filho, irá certamente precisar de um carrinho 
que seja fácil de utilizar e que ultrapasse qualquer obstáculo. Noa da Bébé Confort é um carrinho bengala 
extremamente prático. Fácil de manobrar graças às suas quatro rodas pequenas e suspensão dianteira, o 
carrinho Noa foi especialmente concebido para ser resistente, leve e muito compacto. Com uma só mão 
consegue rapidamente abrir e fechar o carrinho! Graças à sua pega retráctil, quando fechado, permanece na 
posição vertical para ser facilmente guardado e transportado. O assento é muito confortável, reclinável em 
duas posições e incluí também um cesto de compras. O Noa da Bébé Confort é tão fácil de utilizar que 
parece brincadeira de criança! Para mais informações visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i
Sombrinha	

Square

Intense	Red Dahlia	PinkBleached	Denim

Novo

Dos 6 meses aos 3.5 anos, aprox.
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béWelcom’Excel
Dos 3.5 aos 12 Kg

Total	Black Intense	Red Dress	Blue Playful	Grey

Colecção

Concebido exclusivamente para  transferir cerca de 50% do peso do bebé dos ombros 
para as zonas de suporte do seu corpo e, reduzir a pressão exercida nas costas. O Sistema 
de Suporte Dorsal (DSS) patenteado foi desenvolvido em colaboração com o Centre 
Nacional de Researche Scientifique (CNRS). O reforço das costas e a possibilidade de 
efectuar ajustes em largura, permite acompanhar o crescimento do bebé com todo o 
conforto. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i

Porta-bebé

Reencontre o embalar suave do ventre da mãe
Nada é mais reconfortante para um bebé do que estar bem junto à mãe. O porta-bebé Welcom'Excel  

foi especialmente concebido para manter as suas mãos livres enquanto o seu bebé permanece  
carinhosamente encostado a si. Produzido com materiais suaves, bem acolchoados e respiráveis,  

o Welcom'Excel permite transportar o bebé nas posições face estrada ou face pais. O sistema  
WellFix permite um encaixe simples e seguro do assento ao arnês, com um só click. Divirta-se.24

Dos 3.5 aos 12 Kg



Bebé (grupo	0)	0-10	kg
Do nascimento aos 9 meses, aprox.

Bebé (grupo	0+)	0-13	kg
Do nascimento aos 12 meses, aprox.

Bebé/criança (grupo	0+/1)	0-18	kg
Do nascimento aos 4 anos, aprox.

Criança 1a idade (grupo	1)	9-18	kg
Dos 9 meses aos 4 anos, aprox.

Crianças 1a/2a idade (grupo	1/2/3)	9-36	kg
Dos 9 meses aos 10 anos, aprox.

Crianças 2a idade (grupo	2/3)	15-36	kg
Dos 4 aos 10 anos, aprox.
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Cadeiras-auto:	o	que	deve	saber
A segurança é vital
Establecida em 1936, a Bébé Confort é pioneira na inovação 
tecnológica e na segurança, como provam as suas cadeiras-auto, 
frequentemente premiadas. Referência no sector, propondo 
regularmente produtos inovadores e que vão além das mais 
rigorosas normas de segurança, definidas pelas autoridades  
publicas, a Bébé Confort trabalha em parceria com os melhores 
especialistas e laboratórios de testes mundiais em matéria de 
segurança, no sentido de criar, produzir e testar os produtos mais 
seguros, nos quais os pais possam depositar total confiança.

Isofix, a forma mais segura de viajar!
Actualmente, todos os automóveis novos vêm 
equipados de origem com o sistema isofix. Este 

sistema permite fixar a cadeira-auto directamente nos pontos 
de encaixe integrados no chassis do automóvel, sem que seja 
necessário utilizar o cinto de segurança do veículo. Para erificar 
se o seu automóvel vem equipado com este sistema e para 
mais informações, visite www.bebeconfort.com

Os perigos que uma cadeira-auto em 2ª mão esconde
Desaconselhamos a compra de uma cadeira-auto em 
segunda mão. Porquê? Porque se uma cadeira-auto já esteve 
envolvida numa colisão, deixou de possuir o seu caracter 
protector. As caracteristicas de segurança integradas terão 
amortecido o impacto da colisão ao proteger a criança.  

Os danos infligídos à cadeira-auto durante a colisão são 
normalmente invisíveis aos olhos dos que não são especialistas, 
independentemente de a utilizarem ou não. Não menos 
importante, podem também faltar algumas peças essenciais  
à cadeira (incluíndo o manual de instrucções), limitando 
assim a protecção normalmente proporcionada pela mesma. 
Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

O que diz a lei
As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm 
de altura, transportadas em automóveis equipados com cintos 
de segurança, devem ser seguras por sistema de retenção 
homologado e adaptado ao seu tamanho e peso. O transporte 
das crianças deve ser efectuado no banco da retaguarda, salvo 
nos casos em que a criança tiver idade inferior a 3 anos e o  
transporte se fizer utilizando um sistema de retenção virado 
para a rectaguarda, não podendo, neste caso, estar activado o 
airbag frontal no lugar do passageiro, ou se a criança tiver idade 
igual ou superior a 3 anos e o automóvel não dispuser de cintos 
de segurança no banco da retaguarda, ou não dispuser deste 
banco. Nos automóveis que não estejam equipados com cintos 
de segurança é proibído o transporte de crianças de idade 
inferior a 3 anos. Só as cadeiras-auto e os assentos elevatórios 
que possuem a certificação ECE R44/04 e que estão conforme 
as normas de segurança mínimas é que podem ser utilizados. 
Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Como escolher a cadeira-auto adequada
Seja qual for a altura e o peso do seu filho, encontrará uma cadeira-auto Bébé Confort que melhor se adapte à sua morfologia. 
Importa referir que, ao selecionar uma cadeira-auto, esta deve corresponder às medidas actuais do seu bebé. A idade deve  
ser apenas utilizada como factor indicador. Lembre-se que todas as crianças crescem e desenvolvem-se a ritmos diferentes. 

As cadeiras-auto Bébé Confort estão divididas em seis grandes grupos:

Para mais informações e conselhos de instalação, visite www.bebeconfort.com

Alcofa Streety (0)
Página 34

Alcofa Windoo Plus (0)
Página 32

Pebble (0+)
Página 38

Creatis.fix (0+)
Página 40

Streety.fix (0+)
Página 42

Opal (0+/1)
Página 46

Iseos IsoFix (1)
Página 54

Fero(Fix) (2/3)
Página 62

Rodi AirProtect® (2/3)
Página 64

Rodi XP (2/3)
Página 66

Pearl (1)
Página 52

Axiss (1)
Página 56

2726

Trianos (1/2/3)
Página 59
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Uma base isofix
Duas cadeiras-auto
Três anos ou mais de bons 
           momentos partilhados
Bébé Confort FamilyFix. Da cadeirinha Pebble à Pearl, a base
IsoFix cresce com o seu filho. A base FamilyFix da Bébé Confort
é um sistema revolucionário que torna as cadeiras-auto ainda
mais seguras e mais práticas. Graças ao seu sistema exclusivo,
ficará equipado por muitos anos. De facto, as novas cadeiras-auto
da Bébé Confort Pebble (bebé) e Pearl (crianças até 3,5 anos,
aproximadamente) adaptam-se na base FamilyFix da Bébé
Confort! Um segundo basta para fixar a cadeira-auto na base
FamilyFix. E, graças à manutenção do arnês na posição aberta,
instalar o seu filho na cadeira-auto Pebble ou Pearl será ainda mais
fácil. Engenhoso, o sinal luminoso e sonoro indica-lhe que o seu
filho está pronto para viajar com toda a segurança.

Para mais informações, visite www.bebeconfort.com
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Sistema				
			Familyfix

Pebble

Base Familyfix

Pearl
Grupo 1 (9-18 kg)

Grupos 0+ e 1
(0-18 kg)

Grupo 0+ (0-13 kg)
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Um lugar garantidamente seguro
Inicialmente sentir-se-á apreensivo sempre que tiver que viajar com o seu bebé recém-nascido. A protecção é um 

instinto natural dos pais. Na Bébé Confort sabemos que gosta de levar sempre o bebé consigo mas, para isso, 
é importante que o faça de uma forma segura e confortável. Portanto, quer viage de automóvel ou passeie 

de carrinho, relaxe porque o seu bebé está garantidamente seguro, confortável e relaxado. Divirta-se.
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Cadeiras-auto Bebé	Grupo	0

Alcofa StreetyAlcofa Windoo Plus

4 estrelas nos testes 
de segurança



32 33

Colecção

Um bebé descansado é um bebé feliz 
Uma das felicidades que acompanha o nascimento de um bebé é poder visitar amigos e familiares para lhes 
apresentar o novo elemento da família. Muitas vezes, essas visitas exigem uma organização em função das sestas 
do bebé. Com a alcofa Windoo Plus da Bébé Confort, viaje quando quiser! Munida de um colchão hipoalergénico,  
a Windoo Plus oferece todas as vantagens de uma verdadeira cama, com um acréscimo: O sistema exclusivo de 
circulação de ar que evapora a humidade gerada pela transpiração do bebé. Esta alcofa da Bébé Confort é ideal para 
os primeiros meses e é recomendada para os trajectos longos. Pode ser utilizada durante mais tempo graças ao seu 
sistema de arnês regulável. A Windoo Plus dispõe de um cinto de três pontos e de uma almofada redutora para a 
cabeça, para maior segurança e um conforto extra. Fácil de transportar, polivalente e multifuncional, a alcofa Windoo 
Plus instala-se facilmente num carrinho de passeio. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Alcofa Windoo Plus
Do nascimento aos 6 meses, aprox. (0-10 kg)

Bebé	(grupo	0)
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Acessório

Protecção	de	chuva

Total	Black Walnut	Brown

Natural	Bright Sweet	Cerise

Intense	Red

Playful	Grey

4 estrelas nos testes 
de segurança
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Colecção

Viajar leve...
Quando viajamos, até mesmo os bebés precisam de uma bagagem só para eles! Roupa fresca, fraldas, 
comida - a lista é interminável. A alcofa Streety da Bébé Confort é ultra-leve e compacta, tornando-a ideal 
para viajar. A pega ergonómica permite transportar o bebé de uma forma confortável e instalar a alcofa no 
automóvel ou no carrinho de rua. Para mais informações visite www.bebeconfort.com
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www.bebeconfort.com

i

Total	Black Intense	Red

Natural	Bright Playful	GreySweet	Cerise

Walnut	Brown

Acessório

Protecção	de	chuva

Alcofa Streety
Do nascimento aos 6 meses (0-10 kg)

Bebé	(grupo	0)
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Creatis.fix Streety.fixPebble

Faz parte do sistema Familyfix

Transportar os seus sonhos e esperanças
Viajar de carro com o seu bebé será tão emocionate para si como para ele, e enquanto eles viajam seguros e  
confortáveis numa cadeira-auto Bébé Confort, pode relaxar e desfrutar da viagem, sabendo que eles estão  

a ser bem cuidados. Ao longos dos anos, a Bébé Confort tem criado as melhores cadeiras-auto e as mais  
premiadas, tendo também ganho vários prémios de segurança. Sente-se e relaxe.
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Cadeiras-auto Bebé	Grupo	0+
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Do nascimento aos 12 meses, aprox. (0-13 kg)

Pebble
Bebé	(Grupo	0+)

Acessórios

Colecção	
Inclui almofada redutora, apoio de cabeça e capota de sol

Nunca foi tão agradável passear com o bebé
Muitas vezes, com um bebé mais activo, as tarefas mais simples podem revelar-se complicadas. Por este 
motivo, a Bébé Confort criou a cadeira-auto Pebble, com um arnês inovador que se mantém aberto 
enquanto instala o bebé, sem grandes dificuldades. Assim que o bebé estiver bem instalado, fixe a cadeira 
no automóvel com a ajuda da base FamilyFix ou do cinto de segurança de 3 pontos. Compatível com quase 
todos os modelos de carrinhos da Bébé Confort e Quinny. A Pebble possui uma capota de sol integrada 
que permite proteger o bebé dos raios solares. Passear com o bebé nunca foi tão agradável! Para mais 
informações, visite www.bebeconfort.com

Disponível em 
3 cores

Saco	térmico Forra	de	Verão Protecção	de	
chuva

Base	FamilyFix

Sistema	Familyfix
Ver página 28

Intense	Red
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Pebble

Base Familyfix

Pearl
Grupo 1 (9-18 kg)

Grupos 0+ e 1
(0-18 kg)

Grupo 0+ (0-13 kg)

FamilyFix	
Base	(IsoFix)

www.bebeconfort.com

i

Total	Black

Dress	Blue

Walnut	Brown Natural	Bright

Playful	Grey

Sweet	Cerise

ConfettiSparkling	Grape
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Colecção

Viajar em segurança
Trocar o bebé de uma cadeira-auto para um carrinho de passeio, pode, por vezes, perturbá-lo e alterar a sua 
rotina. Premiada com 4 estrelas pela sua segurança, a cadeira Creatis.fix foi desenvolvida para se adaptar a todos 
os carrinhos da Bébé Confort, tornando-a na cadeira ideal para bebés até aos 13 kg (12 meses, aprox.). Para maior 
versatilidade, pode ser utilizada com a base Creatis.base ou com o cinto de segurança do automóvel. A cadeira 
Creatis.fix é fornecida com uma almofada redutora amovível para recém-nascidos. Com cintos reguláveis, o 
conforto e a segurança do bebé estão garantidos. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com
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Acessórios

Total	Black Walnut	Brown

Playful	Grey

Natural	Bright

Sweet	Cerise Confetti

Intense	Red

Dress	Blue

Protecção	de	
chuva

Saco	térmico
www.bebeconfort.com

i

 Base	Creatis.fix

Creatis.fix	Base

Do nascimento aos 12 meses, aprox. (0-13 kg)

Creatis.fix
Bebé	(Grupo	0+)
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Colecção

O seu bebé está em boas mãos
Com o nascimento do bebé, sentir-se-à capaz de lidar com todas as situações com total confiança. O carrinho 
Streety da Bébé Confort adapta-se na perfeição a todas elas. Incrivelmente versátil, este sistema de viagem 
completo incluí uma alcofa, uma cadeirinha do grupo 0+, o carrinho e um saco muda-fraldas prático. Com uma 
só mão consegue fechar e abrir o carrinho, o assento reclina e é reversível face estrada e face pais e está 
equipado com uma pega para facilitar o transporte. Confortável e seguro será o aliado perfeito para o dia-a-dia. 
Para mais informações visite www.bebeconfort.com
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Acessórios

Protecção	de	
chuva

Base	Streety	vendida	em	separadoStreety.fix	(Grupo	0+)	está	incluída	no	pack	Streety

Protecção	de	
chuva www.bebeconfort.com
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Alcofa	(grupo	0)	está	incluída	no	pack	Streety

Intense	RedTotal	Black Walnut	Brown

Intense	RedTotal	Black Walnut	Brown Sweet	Cerise Playful	GreyNatural	Bright

Base	Streety

Base	Streety

Do nascimento aos 12 meses (0-13 kg)

Streety Plus Pack
Bebé	(grupos	0/0+)
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Parta à descoberta
Os bebés crescem muito rápido e desde cedo aprendem  a sentar-se direitos. Este é um marco muito  

importante no desenvolvimento da criança e, por isso, é essencial que quando viajam eles se sintam  
relaxados e confortáveis para poderem desfrutar do passeio. As cadeiras-auto do grupo 0+/1 da  

Bébé Confort foram desenvolvidas com níveis elevados de segurança e conforto. Utilizam-se  
desde o nascimento até aos 4 anos. Divirta-se.
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toOpal

Cadeiras-auto Bebé	Grupo	0+/1
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Opal
Do nascimento aos 4 anos, aprox. (0-18 kg)

Colecção

Alegria partilhada
Nos dias de hoje a maioria dos pais tem espírito prático e planeia o futuro segundo estes princípios. A cadeira 
Opal da Bebé Confort é ideal para este tipo de pais, pois pode ser utilizada por um período longo, protegendo  
o bebé até aos 4 anos. Com mais espaço para as pernas, esta cadeira possui um redutor de cabeça regulável  
e pode ser utilizada durante mais tempo, na posição de costas para a estrada, para uma protecção máxima. 
Quando o bebé for mais crescido, poderá facilmente instalar a cadeira de frente para a estrada, passando de 
uma forma simples da posição sentada para a posição semi-deitada, para maior conforto do bebé, mesmo 
nos trajectos de longa duração. O sistema de protecção lateral e a largura facilmente ajustada, permitem que  
a Opal proteja o bebé durante muitos mais anos. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Bebé/criança	(grupo	0+/1)
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Acessório

Forra	de	Verão

Total	Black Walnut	Brown

Dress	Blue

Intense	Red

www.bebeconfort.com

i

ConfettiPlayful	Grey
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Iseos IsoFixPearl Axiss

Desfrute	a	jornada	da	vida
Sabemos	que	o	seu	filho	é	cheio	de	energia	e	que	ficar	tranquilamente	sentado,	não	faz	parte	dos	seus	planos.
Ao	longo	de	75	anos	a	Bébé	Confort	tem	criado	cadeiras-auto	premiadas	que	são	seguras,	fortes	e	resistentes		

para	garantir	o	melhor	conforto	possível	ao	seu	bebé.	Cada	cadeira-auto	é	feita	para	durar	e	acompanhar	o		
crescimento	da	criança.	Fáceis	de	utilizar,	as	cadeiras-auto	do	grupo	1	(9-18	kg)	são	reguláveis	para	se	

adaptarem	a	cada	criança.	Divirta-se.

Isofix, faz parte do 
sistema familyfix

Cinto de segurança,  
cadeira-auto giratória

Cadeiras-auto Criança	Grupo	1
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Colecção

Sente-se e desfrute do passeio
Se o bebé não está confortavelmente instalado, ele fará questão de se fazer ouvir! Graças às cinco posições  
de reclinação, todas elas confortáveis: da posição sentada à posição semi-deitada, a cadeira Pearl da Bébé 
Confort garante o bem-estar do bebé. O redutor de cabeça e os cintos da cadeira são reguláveis em altura 
acompanhando assim o crescimento do bebé. Concebida com um sistema de arnês inovador que permite 
instalar o bebé em poucos segundos. A Pearl só pode ser instalada com a base FamilyFix* (IsoFix). Para mais 
informações, visite www.bebeconfort.com

* Consulte a página 28 para obter informação sobre o sistema Familyfix

Acessório

Pearl
Dos 9 meses aos 4 anos, aprox. (9-18 kg)

Criança	(grupo	1)
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Sistema	Familyfix
Ver página 28

Pebble

Base Familyfix

Pearl
Grupo 1 (9-18 kg)

Grupos 0+/1
(0-18 kg)

Grupo 0+ (0-13 kg)

Base	FamilyFix

FamilyFix	
Base	(IsoFix)

Total	
Black

Walnut	
Brown

Natural	
Bright

Sweet	
Cerise

Intense	
Red

Forra	de	verão

www.bebeconfort.com

i

ConfettiPlayful	
Grey

Sparkling	
Grape
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Colecção

Confiança total
Actualmente, quase todos os automóveis novos vêm equipados de origem com o sistema Isofix. Este 
sistema oferece uma segurança excepcional, e permite-lhe fixar directamente a cadeira-auto Iseos IsoFix  
nos pontos âncoras do chassis do veículo. Premiada com 4 estrelas pela sua segurança, a base possui  
um indicador integrado que confirma se a cadeira está correctamente instalada. O sistema Modulo Safe 
permite-lhe ajustar a largura da cadeira para acompanhar o crescimento do seu filho e recliná-la para  
maior conforto. A Iseos Isofix pode também ser instalada com o cinto de segurança de 3 pontos para ser 
compatível com todos os tipos de automóvel. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com
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Acessório

Forra	de	Verão

Total	Black Intense	Red

www.bebeconfort.com

i

Iseos Isofix
Dos 9 meses aos 4 anos, aprox. (9-18 kg)

Criança	(grupo	1)
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Axiss
ColecçãoCriança	(grupo	1)

Ca
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Acessório

Forra	de	Verão

A vantagem do sistema giratório
À medida que o bebé vai crescendo, a tarefa diária de o instalar e retirar da cadeira auto torna-se, por vezes, 
cansativa. Revolucionária, a cadeira Axiss da Bébé Confort gira 90° para facilitar a instalação da criança bem 
como para a retirar, sem lesionar a coluna dos pais. Esta cadeira inovadora e premiada é constituída por um
indicador de cor que confirma se a cadeira esta correctamente instalada. A regulação em altura do arnês é 
facilmente efectuada na frente da cadeira. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

Dos 9 meses aos 4 anos, aprox. (9-18 kg)

Total	Black Walnut	Brown Sweet	Cerise

Dress	Blue Playful	Grey Confetti

Intense	Red

www.bebeconfort.com

i
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Colecção

Dos 9 meses aos 10 anos, aprox. (9-36 kg)

Trianos
Criança	(grupo	1/2/3)

Ca
de

ir
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to

Intense	RedTotal	Black

Conforto durável
A Trianos da Bébé Confort pode ser utilizada, dos 9 meses aos 10 anos de 
idade, aprox. Possui um encosto acolchoado que reclina em 2 posições e 
um assento extra largo com apoia-braços confortável que proporciona 
também um excelente suporte pelvico. As protecções laterais e o arnês 
facilmente ajustável torna a Trianos na cadeira ideal para a criança 
crescer com conforto e em segurança. Para mais informações visite 
www.bebeconfort.com

www.bebeconfort.com

i
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Cadeiras-auto Criança	Grupo	1/2/3

De	bebé	a	criança	num	abrir	e	fechar	de	olhos
Parece	que	ainda	ontem	segurava	o	bebé	nos	seus	braços.	Crescem	tão	rápido	e	de	repente	tornam-se	pequenos	
adultos.	Passar	tempo	juntos,	viajar	de	carro,	é	óptimo	para	ambos.	Á	medida	que	vai	apreciando	a	viagem,	vai	

alimentando	a	sua	curiosidade,	respondendo	às	suas	perguntas,	por	vezes,	estranhas	e	frequentemente	
hilariantes	e	dá-lhes	confiança	cantando	canções	e	divertindo-se.	Criadas	para	durar,	dos	nove	meses	aos	dez	

anos,	as	cadeiras	do	grupo	1/2/3	da	Bébé	Confort	estarão	presentes	nas	suas	viagens	durante	os	próximos	anos	
e	vão	ajudá-lo	a	fazer	muitas	centenas	de	quilómetros	juntos,	com	conforto	e	segurança.	Divirta-se.
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Rodi AirProtect®FeroFix Rodi XP

Conforto duradoiro para crianças activas
O	automóvel	dos	pais	é	o	taxi	privado	dos	filhos.	Por	isso,	a	Bébé	Confort	-	líder	em	segurança-
auto	-	criou	cadeiras	sólidas,	duradoiras	e	fáceis	de	limpar,	que	acompanham	o	crescimento	e	

desenvolvimento	da	criança.	As	cadeiras-auto	do	grupo	2/3	(15-36	kg)	mantêm	os	seus	
filhos	seguros	e	confortáveis,	mesmo	em	viagens	longas.	Divirta-se.

Cadeiras-auto Criança	Grupo	2/3



Seja sempre o primeiro a chegar!
O design aberto e os pontos âncora isofix que bloqueiam a cadeira-auto ao chassis do automóvel, permitem 
que a criança se instale em poucos segundos. Os novos guias de passagem do cinto proporcionam uma instalação 
rápida aos pais. Nunca foi tão prático passar o cinto de segurança pelo guia de passagem. E, como é tão fácil e 
rápido, as crianças mais velhas poderão fazê-lo sozinhas, desfrutando de toda a autonomia que necessitam 
nessa idade. A Ferofix da Bébé Confort oferece firmeza e segurança graças aos encaixes isofix que proporcionam 
uma excelente estabilidade. Concebida para crianças dos 4 aos 10 anos de idade (15-36 kg). A Ferofix cresce 
com a criança graças ao suporte ajustável da cabeça e dos ombros. Oferece também uma posição reclinável 
muito confortável. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

Novo Criança	(grupo	2/3)

FeroFix
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Dos 4 aos 10 anos (15-36 kg) Ca
de
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Colecção

Total	Black Walnut	Brown Sweet	Cerise

ConfettiDress	Blue Blue	Sky Playful	Grey

Intense	Red

Forra	de	Verão www.bebeconfort.com

i

Acessório



Sente-se & relaxe
Os pais precisam de saber que fizeram tudo o que era possível para proteger o seu filho. A revolucionária, 
patenteada Rodi Air Protect, tecnologia contra os impactos laterais, foi especialmente concebida para exceder 
os testes de segurança mais rigorosos. Desenvolvida para proteger a cabeça da criança em caso de acidente, 
esta cadeira também oferece a máxima protecção lateral ao nível das ancas. O conforto da criança está 
assegurado graças ao sistema de inclinação exclusivo. O encosto é regulável em altura e em largura para 
acompanhar cada etapa do seu crescimento. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Colecção

Total	Black Walnut	Brown Dress	Blue Checker	BlueIntense	Red
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Acessório

Forra	de	Verão
62 63www.bebeconfort.com
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Criança	(grupo	2/3)

Rodi AirProtect®

Dos 4 aos 10 anos (15-36 kg)



Rodi XP

Todas as crianças são diferentes
Felizmente todos as crianças são unicas e cada uma delas cresce e desenvolve-se de forma diferente.
A Rodi XP da Bébé Confort adapta-se a todas as formas e tamanhos e, à medida que a criança vai crescendo, 
a altura e largura da cadeira pode ser ajustada para melhor conforto. Possui protecções laterais para a cabeça, 
parte inferior das costas e ancas. A Rodi XP é leve, o que faz com que seja fácil de transferir de um automóvel 
para o outro. Para mais informações visite www.bebeconfort.com

Dos 4 aos 10 anos, aprox. (15-36 kg)

Colecção

Deep	Red Phantom
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Criança	(grupo	2/3)

64 65www.bebeconfort.com
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Blue	Print

Acessório

Forra	de	Verão
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Refeição

Cadeira de 
refeição Keyo

Cadeira de 
refeição 

Woodline

Cadeira de 
refeição 
Oméga

Cadeira de 
mesa Reflex

A 
Re

fe
iç

ão

Biberão Easy Clip PratosChupeta Dental Safe

Alimentar a curiosidade
Aprender a comer sozinho é uma das primeiras habilidades que o seu filho adquire. A gama de acessórios para 
a refeição, ergonomicamente concebida, é uma boa forma de encorajar o seu bebé a desenvolver habilidades 
motoras durante a hora da refeição. Para mais informações visite www.bebeconfort.com



Easy Clip

Amamentação

Estamos consigo desde  
o primeiro dia 
Maternity da Bébé Confort ajuda-a a alimentar o seu bebé da melhor  
forma possível, desde o nascimento. Possuimos todos os conhecimentos 
para responder a qualquer dúvida que tenha. Para mais informações, 
visite www.bebeconfort.com

68 69www.bebeconfort.com
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Extrator	de	leite	

manual
Compressas	tranquilizantes	

(quente/frio)
Almofadas	de	amamentação	

laváveis

Sylvette Rambaud
Parteira independente, França
"A amamentação, caso seja a sua escolha, revelar-se-á 
numa experiência cheia de emoçõess e irá desenvolver 
um vínculo estreito e intimo com o seu bebé. Para tirar 
máximo partido deste maravilhoso momento com o 
seu bebé, recomendo que esteja devidamente 
esclarecida e que peça conselhos à  sua parteira para 
que se sinta pronta para o nascimento do seu bebé.  
A primeira vez que amamenta tem uma importância 
especial e deve obter ajuda e orientação para um 
bom começo. Não hesite em pedir mais conselhos e 
apoio caso necessite, quando deixar a maternidade."

Deixa	de	haver	riscos	de	fuga.	O	Easy		
Clip	assegura	um	bloqueio	perfeito.

o	gargalo	ultra-liso	é	muito	fácil	de	limpar,	
para	melhor	higiene

Simples	de	usar,	o	biberão	Easy	Clip	poupa-lhe	imenso	
tempo	e	trabalho	a	preparar	o	biberão	do	bebé

CLIP

Inovação
9/10 mães estão satisfeitas*

**Teste	consumidores	-	45	mamãs	-	Março	2011
Um encaixe e está bloqueado
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Os biberões Bébé Confort são seguros e práticos e são 0%  
bisphenol A garantido (2011/8/EC) graças ao material em  
polipropileno que é altamente resistente ao calor e esterilização.

70 71www.bebeconfort.com
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Aquecedor	de	biberão	2	em	1

(casa/carro)
Esterilizador	

eléctrico
Esterilizador	Expresso	para	

microondas	-	2	min	30

Novo

A	sua	tetina	extremamente	fina		
adapta-se	perfeitamente	ao		

desenvolvimento	bucal	do	seu	filho

AcessóriosAcessórios

Caixa	de	
esterilização

Caixa	de	transporte		
de	chupetas

Prende-chupeta

Disponível	em	4	cores

Biberões Dental Safe
A chupeta 100% positiva

Favorece	o	bom	desenvolvimento	dos		
dentes	graças	à	sua	tetina	fina	com		

inclinação	específica	especialmente		
estudada	para	a	boca	do	bebé

DEVEL
O

PE
D

 A

ND TESTED BY D
O

CTORS

Reduces by 

90%
the pressure
on the jaws

Promove	um	desenvolvimento	saudável		
dos	dentes:	reduz	até	90%	da	pressão		

exercida	nos	maxilares

Desenvolvida por dentistas

Abertura	larga,	fácil	de	encher	e	limpar

Anti-colicas
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Conjunto	de	loiça 2	caixas	de	armazenamento	

graduadas
Prato	compartimentado2	colheres	flexíveis	

"mamã"

Gama	de	microondas

Gamas	decoradas

Prato	fundo

Copo	sempre	em	pé Biberão	com	apanha	
migalhas	plástico

Conjunto	de	refeição

Copo

Copo	anti-fugaTigela Conjunto	de	loiça

vv
 

Loiça
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Nova
      cor

Talheres



Família feliz 
Os bebés adoram observar tudo o que os rodeia. O suporte Keyo da Bébé Confort possui o sistema Modulo Clip 
para permitir o encaixe das alcofas a partir de 2008, cadeiras do grupo 0+, espreguiçadeira Keyo e assento de 
refeição Keyo, da Bébé Confort, à medida que a criança vai crescendo. Fácil de limpar e de transportar para que  
os pais possam desfrutar de cada momento, sempre. Para mais informações visite www.bebeconfort.com
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Suporte Keyo
Equipamento	para	casa

Do nascimento aos 3 anos, aprox. Re
fe

iç
ão

--------------------		Conceito	versátil:	dormir,	descansar	e	sentar		--------------------	

Bébé Confort Keyo
Desde o nascimento

Bébé Confort Keyo
& Windoo Plus

Bébé Confort Keyo
& espreguiçadeira Keyo

Bébé Confort Keyo
& Pebble

Bébé Confort Keyo 
& assento de refeição Keyo

75
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Suporte Keyo
Equipamento	para	casa

Do nascimento aos 3 anos Re
fe

iç
ão

www.bebeconfort.com
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Colecção	cadeira	de	refeição	Keyo

Drops	&	Dots Tonic	GreyTotal	Black Intense	Red Origami

Colecção	assento	de	refeição	Keyo

Drops	&	DotsIntense	RedTotal	Black OrigamiTonic	Grey -----------		Para	a	colecção	Windoo	Plus,	consulte	a	página	32	e	para	a	colecção	Pebble	consulte	a	página	38		-----------		

Acessório	almofada	redutora	Keyo	(para	cadeira	de	refeição	Keyo)

Total	Black		

	

Intense	Red		

	

Drops	&	Dots		

	

OrigamiTonic	Grey

Colecção	espreguiçadeira	Keyo

OrigamiTonic	GreyDrops	&	Dots		Intense	Red		Total	Black		



Para os pequenos gourmets 
A refeição é o momento ideal para dar a conhecer ao bebé novos sabores e texturas. Altivo na sua cadeira 
Woodline, o bebé espera impaciente pela hora de refeição. Com o encosto e apoia-pés reguláveis, a Woodline 
adapta-se a crianças até aos 10 anos de idade. Quando a criança não precisar mais do arnês e do tabuleiro, 
pode facilmente removê-los permitindo que esta se sente à mesa como os adultos. Para mais informações 
visite www.bebeconfort.com
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Woodline
ColecçãoCadeira	de	refeição

dos 6 meses aos 10 anos, aprox. Re
fe

iç
ão

Intense	Red Poetic	Black Into	the	wind

www.bebeconfort.com

i



As crianças adoram aprender 
Desde os primeiros meses os bebés aprendem a esticar os braços para agarrar objectos, uma descoberta que por 
vezes é acompanhada por incidentes, principalmente à hora da refeição. A Ómega da Bébé Confort mais do que uma 
cadeira de refeição, é uma verdadeira poltrona na qual o bebé gosta de comer e brincar. O tabuleiro amovível pode ser 
usado para a hora da refeição e para jogos. A Ómega é regulável em altura, o encosto reclina e possui ainda a função 
“baloiço”. Graças às suas rodas, esta cadeira passa de uma divisão para outra sem dificuldade e quando não precisar 
mais dela, fecha-se para uma arrumação compacta. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com
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Oméga
Colecção

Dos 6 meses aos 4 anos, aprox.

Poetic	Black After	the	RainInto	the	Wind
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Hora da refeição - quando e onde quiser 
As crianças são por natureza sociáveis e comer à mesa com os adultos contribui para o desenvolvimento da 
sua auto-confiança. Muito compacta e segura, a cadeira Reflex da Bébé Confort encaixa facilmente na maioria 
das mesas graças ao seu sistema de bloqueio de segurança. Ideal para visitar amigos, a família ou comer num 
restaurante, esta cadeira é fácil de transportar e limpar. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com
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Reflex Cadeira de mesa
ColecçãoEquipamento	para	casa

Dos 6 meses aos 2 anos, aprox. Re
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Total	Black Intense	Red
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Cuidados de 
      saúde e higiene

Uma boa forma de mimar o seu bebé
Ao final do dia não há nada mais relaxante e reconfortante para o bebé do que um bom banho. A gama 
de cuidados de saúde e higiene da Bébé Confort ajuda-a a manter o bebé limpo e fresco. Divirta-se.
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Banheira ergonómica 
& suporte Amplitude

Estojo de toilette
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Espreguiçadeira	de	banho Tapete	de	banho

Banho Saúde

Toilette

Conjunto	de	dentição
"Advanced	concept"

Estojo	1os	cuidados

Banheira	e	colchão	
muda-fraldas	insufláveis

Termómetro	
sem	contacto

Novo

Termómetro	
frontal/auricular

Novo

Aspirador	nasal	
eléctrico

Novo Novo

Novo

Termómetro	de	
banho	tartaruga

vv
 

Acessórios dos cuidados  
     de saúde e higiene

Corta-unhas	
ergonómico

Escovas	com	cerdas	de	
nylon	e	pente

Estojo	de	toilette

Nova
      cor
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Equipamento	para	casa

               Do nascimento aos 9 kg

Banheira ergonómica 
         & suporte Amplitude
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Colecção

White

Suporte	de	banheira		
Amplitude

Purple Blue
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Despertar Espreguiçadeira 
Cocon Evolution

Andador 
Kamino

Aprender, brincando
Todos os bebés gostam de brincar. Adoram mostrar a todos o quanto são inteligentes. A partir do momento 

que descobrem as suas mãos e os seus pés, vai aperceber-se de quanto mais os encorajar, mais vivos eles se 
tornam - abanam os braços, dão pontapés e, mais tarde, à medida que aprendem a sentar-se sozinhos, 

baloiçam-se na cadeira e estão sempre a sorrir. A verdade é que isto é muito mais que uma brincadeira, visto 
que o vai ajudar a desenvolver a sua coordenação, destreza e habilidade para o resto da vida. Depois de 

descobrirem as suas pernas, rapidamente aprenderão a usá-las começando a explorar o ambiente que o rodeia, 
tornando-se mais independentes logo a partir desta idade. Aprender nunca foi tão divertido. Divirta-se.
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Equipamento	para	casa

Do nascimento aos 9 meses

Espreguiçadeira 
        Cocon Evolution

Sentar e despertar 
Os bebés crescem muito rápido e logo após o seu nascimento, eles apreciam uma posição deitada com  
uma certa elevação para descobrir o mundo que os rodeia. A Cocon Evolution da Bébé Confort é evolutiva, 
totalmente reclinável para recém-nascidos e passa facilmente para uma posição sentada, para um bebé  
mais crescido. O seu encosto largo e acolchoado oferece um apoio perfeito desde o nascimento e o  
assento possui uma função de baloiço relaxante e duas alças para ser facilmente transportada. Para mais 
informações, visite www.bebeconfort.com

Colecção

Poetic	Black Into	the	Wind
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Equipamento	para	casa

Dos 6 aos 36 meses

Andador Kamino

Os primeiros passos 
Todas os bebés gostam de impressionar os seus pais e mostrar o quanto são dinâmicos. O Kamino da Bébé 
Confort é um andador 3 em 1 que permite ao bebé sentar-se em segurança enquanto aprende a mover-se 
alegremente. A opção de baloiço permite desenvolver a força, a posição de voador permite explorar novas 
áreas e treinar as pernas para o caminhar. A função de andador deverá ser usada a partir do momento em que 
a criança se consegue manter em pé. Este andador possuí ainda três posições em altura para acompanhar o 
crescimento da criança e um tabuleiro musical amovível para entreter o bebé. Para mais informações, visite 
www.bebeconfort.com

Colecção

Intense	Red Drops	&	Dots Poetic	Black
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O sono
Cama de viagem 

Style
Cama de viagem 

Minimax

A liberdade de viajar sem problemas 
A hora do sono é preciosa para o bebé. É o momento de descanso de que ele tanto necessita e, ao mesmo 

tempo, permite-lhe ter algum tempo para si e, quem sabe, comunicar com alguns amigos na internet. A rotina do 
bebé não deve impedi-la de sair de casa. As camas de viagem Style e  Minimax dão-lhe essa liberdade. Pode 

viajar, visitar amigos e família, sem alterar a rotina do bebé. Assim que chegar a hora de dormir, basta abri a cama 
de viagem e em pouco minutos o seu bebé está a dormir confortavelmente e em segurança. Divirta-se.
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Equipamento	para	casa

Do nascimento aos 15 kg

Cama de viagem Style

Bons sonhos 
Style, a cama de viagem dobrável da Bébé Confort, ofereçe ao bebé o bem-estar e a segurança de uma 
verdadeira cama. As cortinas criam um casulo e os brinquedos podem ser guardados no bolso de arrumação. 
As duas rodas que possui são fáceis de manobrar e a cama fecha-se totalmente para ser transportada no seu 
saco de viagem. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Colecção
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Poetic	BlackInto	the	Wind
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Equipamento	para	casa

Do nascimento aos 15 kg

Cama de viagem 
          Minimax

Hora da sesta, onde e quando quiser 
A cama de viagem Minimax da Bébé Confort é ideal para usar desde o nascimento com o sistema de berço que 
pode ser usado sozinho ou em combinação com a cama. Ambos, berço e cama, fecham de uma forma compacta 
para serem transportados no seu saco de viagem. Concebida com 2 rodas para facilitar a deslocação de uma 
divisão da casa para a outra mas também muito prática. Para mais informações, visite www.bebeconfort.com

Colecção
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Desfrute
    de cada 
 momento
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