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Barnvagnsdynor 1-pack

Många barnvagnar har hård sittyta och ger 
därmed dålig komfort för barnen. Med vad-
derade barnvagnsdynor från AddBaby® sit-
ter barnet skönare och framför allt varmare 
samtidigt som dynan gör vagnen snyggare! 
Perfekt när vagnen stått ute! Uttag för 
5-punktsbälte som passar de flesta vagnar 
på marknaden. Bomull med fyllning av poly-
ester. Vändbara! Storlek 84x42 cm. 

Stroller cushions with openings for 5-point 
harness for every stroller on the market. 
Make the stroller more comfortable. 84x42 
cm.
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Rek.pris i butik: 379,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Åkpåse AddBaby Himalaya 1-pack
106690

AddBabys åkpåse Himalaya har lånat sin snygga design 
med många horisontella sömmar från bergsklättringens 
funktionsplagg. De gör även att fyllningen aldrig kan röra 
på sig som i många andra åkpåsar. Tack vare att locket är 
helt avtagbart kan åkpåsen göras om till sittdyna när vädret 
tillåter. Två dragkedjor gör det möjligt att öppna åkpåsen vid 
fötterna så att smutsiga skor kan hållas utanför. Resårband 
i kombination med friktionstyg på baksidan förhindrar att 
åkpåsen glider ner i vagnen. Hål för 5-punktsbälte. Passar 
alla vagnar. Storlek 100x45cm. Vind och vattenavisande yt-
tertyg. En riktigt bra åkpåse! Mer information på www.4p.se

AddBabys footmuff Himalaya is specially developed for the 
cold winter conditions with double filling layers. The cover 
is completely removable so the footmuff can be turned into 
a seat cushion when the weather permits! Two zippers are 
convenient and makes it possible to open the footmuff at 
the bottom. Elastic bands on the back, combined with fric-
tion fabric prevents sliding. Openings for 5-point harness. 
More information at www.4p.se

Rek.pris i butik: 795,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Bygelskydd till barnvagn 6-pack
106669

Bygelskyddet passar de flesta barnvagnar med löstagbara 
byglar. Skyddar bygeln, men är framför allt en rolig och 
stimulerande leksak för barnet 
under färd! Blandade etiketter i olika färger.

Bumper bar protection fit most strollers with removable bars. 
Protects the bumper bar, but is above all a fun and stimulat-
ing toy for children to play with during the ride!

Rek.pris i butik: 99,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se



106661

Glassdroppstopp NoDrip 80-pack
108701

En fantastisk produkt som alla talar om! Ingen mer rinnande 
glass på händerna. NoDrip förhindrar smält glass från att nå 
fingrarna. Genialt och enkelt! Tillverkade i Sverige av livsme-
delsgodkänd plast i fyra olika färger. Passar alla traditionella 
glasspinnar.

Great product! NoDrip takes care of dripping icecream, no 
more messy hands! Made in Sweden of certified plastic for 
use with food. Fits all standard icecrem sticks.

BPA PVC Phthalate

Rek.pris i butik: 20,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

NoDrip 80-p
108701

Displayskylt 1-p
108704

Kraftiga clips som inte 
tar sönder kläder eller 
riskerar att skada barnet.

Vanthållare 8-pack

Klassiska vanthållare med rejäla clips som inte 
skadar kläderna. Svart färg, 15 cm, 2-pack.  

Traditional clips to secure mittens to the clothes. 
Black ribbon, 15 cm, 2-pack.
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Rek.pris i butik: 59,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Hårda reflexer med tygband 20-pack & 100-p MIX

Bästa tänkbara reflektion med klassisk prisma.
Säker fastsättning med rejält clips som fungerar 
lika bra på kläder som på barnvagnens tygdetaljer. 
Fyra snygga färgband. CE märkt och godkänd enligt 
EN13356. 

A very good reflector with ribbon in nice colors and 
clips for attachment to clothing. CE and certified 
according to EN13356

Svart MIX-pack 100-pack 106605
20st av varje ovanstående modell 
bara svarta band

Björnar 20-pack 106600 Snöflingor 20-pack 106601 Ugglor 20-pack 106604

Runda 20-pack 106603 Hjärtan 20-pack 106602

Rek.pris i butik: 29,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Reflex Slap Wrap 25-pack

Extra högreflekterande Slap Wraps som enkelt sätts fast på 
barnvagnen, gärna både fram och bak! Fungerar självklart 
även bra runt handleden eller vristen på både barn och 
vuxna. Godkända enligt säkerhets-standardern EN13356 och 
CE-märkta. 

Highly reflective Slap Wraps. Attach to stroller/prams, 
preferably both front and back! Works around the wrist or 
ankle for both children and adults. Complies to EN13356 and 
CE marked.

Reflex Slap Wrap 25-pack
Vit 106667

Rek.pris i butik: 19,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Reflextejp 5-pack
106550

Högreflekterande reflextejp från 3M med extra kraftig 
vidhäftningsförmåga som fäster  på barnvagnens 
alla plast-, aluminium- och ståldetaljer. Klipp tejpen 
i valfria längder och applicera på rena, väl synliga 
delar för optimalt resultat. Fungerar även utmärkt på 
pulkor  och cyklar. Innehåller  0,5 meter (räcker till en 
hel vagn).  CE-märkt. 

A highly reflective tape that can be cut into smaller 
pieces and attached anywere on the stroller. Strong 
adhesion on plastic, aluminium and metal. Also for bi-
cycles and other products when you want to be more 
visible. Contains 0,5 meter. CE-certified.

!
Glöm inte bort att 
reflexer ska säljas 
året om! Vår- och 
sommarkvällar är 
också mörka...

Reflextejp
Högreflekterande
Fäster på alla hårda material
Passar alla barnvagnar

Reflextejp 5-pack
106550

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Hörselskydd för barn 8-pack

Justerbara för att passa barn 
mellan 0-12 år. Vadderad båge 
för högre komfort och helt 
hopfällbara - bra när de ska 
tas med! Skyddar effektivt mot 
buller och uppfyller säkerhets-
standarderna ANSI S3.19 och 
EN352. CE märkta. Skyddar 
upp till 32 dB 

Adjustable to fit children from 
0-12 years. Padded frame for 
comfort and fully foldable - good 
when carried with you! Effec-
tively protects against noise and 
meet safety standards 
ANSI S3.19 and EN352. Pro-
tects 32 dB. CE marked.

Rosa 8-p 101660 Svarta 8-p 101662 Gröna 8-p 101661

Rek.pris i butik: 149,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Handledsrem för barnvagnar 5-pack
106572

Förhindrar att barnvagnen okontrollerat  rullar iväg om 
du av misstag eller olycka förlorar greppet. Bra i nedförs-
backar, trappor, trafikmiljöer. För tungt lastade vagnar 
och syskonbarnvagnar. Varje band har två öglor i olika 
storlekar som passar alla oavsett handledsstorlek. Enkel, 
säker och lättanvänd. Passar alla vagnar på marknaden. 
Kontrollerad och godkänd för belastningar upp till 100 kg 
av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). 

Keeps the pram safe if you by misstake or accident loose 
the grip of the handle. For conditions such as downhill 
walking, staircases, traffic environment, prams with heavy 
load or duo prams. Each strap has two different sized loops 
to fit anyone regardless the size of your wrist. Safe and 
easy to use. Suitable for any pram on the market. Tested 
and approved for loads up to 100 kg.

Barnvagnskrokar 5-pack
106650

Lätta karbinkrokar av aluminium som möjliggör 
enkel och snabb fastsättning av saker du behöver 
ha lättåtkomligt på din vagn. Fästs med kardborre.
 
Observera! Kontrollera alltid i din vagns instruktionsbok var du kan 
sätta fast krokar och hur mycket du kan belasta dem med för att 
undvika att vagnen blir instabil.

Aluminium snap-hooks for easy and quick attach-
ment of things which need to be easily accessible 
from your pram/stroller.

Please note! Always check the instructions for your stroller where 
to attach the hooks and how much weight you can apply without 
making the stroller instable.

Rek.pris i butik: 99,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 149,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Badleksaker 8-pack

Badleksaker från AddBaby® för roliga vattenlekar. 

Funny bathtoys. No harmful materials. 

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Badleksaker med vattensprut (8st) 5-p 
106607

BPA PVC Phthalate

Blöjpåsar 106663

Blöjpåsar 50-pack

Många konsumenter använder inte blöjhinkar och föredrar att 
slänga använda påsar direkt i soptunnan. Tills nu har alterna-
tivet varit att använda hund eller hushållspåsar.

Blöjpåsarna från AddBaby® är extra täta och luktfria för an-
vända blöjor i hemmet eller på resan. Avger endast koldioxid 
och vatten vid förbränning. Knyt ihop och släng! Varje rulle 
innehåller 40 st vita 2 liters påsar utan handtag för att kunna 
förslutas med knut och därmed bli tätare.

Extra tight diper bags for used diapers at home or while 
traveling. Emits only carbon dioxide and water on combustion. 
Tie up and throw away! Each roll contains 40 white bags á 2 
liters.

 

Rek.pris i butik: 29,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se BPA PVC Phthalate
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Storlek: 15x10x7 cm

Första hjälpen för barnvagnar 4-pack
106573

För ditt och andra barns säkerhet. Fästs enkelt på 
barnvagnsramen med kardborre. Gör att du alltid har 
hjälpen nära till hands om det skulle hända något.
Innehållet är framtaget tillsammans med Röda Korset 
och anpassat för barnvagnar. 

Innehåll:
Antiseptiska sårtvättare, sterila torkdukar av gasväv, plastplåster, 
vävplåster för klippning, sterilt första förband, elastisk binda, latexhand-
skar, trubbig sax med stort grepp för avklippning av bälten, jeans etc, 
fästingplockare,  ögonskölj, säkerhetsnålar och
brännskadegelé.

For your own child’s and other children’s safety. Easily 
fastens to the frame of the pram or buggy using Velcro and 
ensures help is always close at hand in the event of an 
emergency. The contents of the kit, which is specifically 
designed for prams and buggies, has been carefully 
selected in consultation with the Red Cross.

Contents:
Wound cleaning wipes, sterile gauze pads, adhesive plastic plaster, adhesive 
textileplaster, sterile gauze pads, sterile first aid dressing, large vinyl gloves, 
first aid scissor, tick tweezers, eyewash solutions, safety pins and burngel 
sachet.

Exempel på fastsättning

Rek.pris i butik: 249,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Barnvagnsspray 8-pack

Oljebaserat smörjmedel anpassat för barnvagnar. Appliceras 
med fördel på vagnens alla rörliga delar och skarvar (undan-
taget hjulaxlarna där fett ska användas). Skydda vagnens 
textilier vid applicering och torka bort överskottsolja. Förlän-
ger vagnens hållbarhet, stoppar gnissel, löser rost, driver ut 
fukt, smörjer, rengör och skyddar! 

By regular use your stroller will extend its service life and 
reducees the risk of getting damaged. The spray stops 
squeaks, cleans, protects, loosens rust, drives out moisture 
and lubricates. Apply on all joints, seams and moving parts 
(except the wheel axles). Protect fabric upon application and 
whipe off excess oil with a dry towel.

Barnvagnsspray 8-p 106665

Nappväska 6-pack

Nu är det slutletat efter nappar i fickor och väskor. 
Med nappväskan på vagnen vet du alltid var du har 
dina nappar - dessutom rena från ludd och skräp. Den 
perfekta hygieniska förvaringen för barnens alla nap-
par! Passar såklart även bra för andra småprylar. Kan 
innehålla 4-5 nappar. 

No more searching for pacifiers in pockets and bags! 
With the pacifier bag on your stroller, you always know 
where you have the pacifier - free from dirt and sepa-
rated from other stuff you got in the nursing bag. The 
perfect storage for pacifiers! Can hold 4-5 pacifiers.

Nappväska 6-p 106668

Rek.pris i butik: 99,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se Rek.pris i butik: 69,00 kr/st.

Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Barnvagnsdraperi med UV-skydd 5-pack

Draperiet ersätter hemmagjorda lösningar 
med filtar och klämmor för att täcka barn-
vagnens öppning. Draperiet passar de flesta 
vagnar på marknaden och ringarna gör att det 
är enkelt att dra för eller öppna upp. Skyddar 
effektivt mot solen (blockerar 97,7% av solens 
strålar) och skapar en trygg och avskärmad 
sovmiljö. Tyget är tunnt nog för att ge god luft-
genomströmming. Fintvätt 40 grader. 100% 
bomull. UV skyddade! Blockerar 99,7% UVA/
UVB!

The stroller curtain protects the baby from 
sunlight and gives a calm sleeping enviro-
ment. Plastic rings make the curtain easy to 
adjust and keeps it in place in windy condi-
tions. Suitable for almost every stroller on the 
market. 100% cotton. Machine washable at 
40 degrees celsius. Absorb 97,7% of sunlight.

Barnvagnsdraperi 5-p
Svart   
Rött     

Enkelt ett dra för!

Ringarna är tillverkade i Sverige 
enligt EN-71 standarden och möjlig-
gör draperiets unika funktion att dra 
för och isär.

106551
106552

Rek.pris i butik: 199,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Golvskydd Floor protector 120 x 80 cm 6-pack

Kraftigt golvskydd av plast som effektivt skyddar under-
laget mot nedfallande bestick och matrester. Plasten är lätt 
att torka av. Fungerar även utmärkt som skydd i hallen för 
barnvagnen. Semitransparant. 

Durable floor protection that in addition to 
protecting the floor from food also prevent 
scratches from falling tablewares and other 
hard objects. Made in Sweden of 1 mm 
thick semitransparent plastic, size 80x120 
cm.

Golvskydd 106575 6-p

Rek.pris i butik: 249,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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BPA PVC Phthalate

Barnvagnsringar 100-pack MIX eller 200-pack Svarta

Barnvagnsringar för upphängning av mjukdjur och andra 
leksaker/mobiler i barnvagnen. Tillverkade av  barnsäker 
plast i Sverige. Flera olika färger i mixpack. 
Uppfyller EN-71 för barnsäkerhet. 

Attachment rings for your toys/mobiles in the stroller. Se-
cure for babies to handle. Mix of several different colors. 
Made in Sweden.

Tillverkade i Sverige!

Barnvagnsringar Svarta 200-pack 106571
Barnvagnsringar Färgmix 100-pack 106570

Rek.pris i butik: 6,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Barnvagnslås med kod 5-pack 

Smidigt barnvagnslås med 90 cm säkerhetsvajer som 
stoppar impulsiva stölder när du behöver lämna din vagn 
oövervakad under kortare stunder, t.ex. vid affären eller 
caféet. Tresiffrigt kodlås för att slippa nycklar.

Stroller lock with 90 cm retractable safety wire that stops 
impulsive theft when you need to leave your stroller unat-
tended for shorter periods, example for shopping or at a 
café. 

Rek.pris i butik: 129,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Spjälsängsskydd AddBaby 3-pack 
106611

Vitt spjälskydd i finaste bomullsjersey, extra vaddering och 
höjd för bästa komfort. Passar alla spjälsängar på marknaden. 
Storlek 25x360 cm. Mer info på www.4p.se

White soft padded cot bumper in finest cotton jersey that ef-
fectively protects your baby’s legs and arms. Suitable for all 
cots. Size 25x360 cm. More info at www.4p.se

Rek.pris i butik: 379,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Fleecefilt AddBaby 3-pack 

Härligt värmande och stora fleecefiltar för barnvagnen. En-
färgade med kantband i jersytyg. Tvättas 40 grader. Storlek 
70x90 cm.  

Warm fleeceblankets for your stroller. Binding in jersy fabric. 
Wash 40 degree. Size: 70x90 cm. More info at www.4p.se

Rek.pris i butik: 129,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Ljusgrå 106560

Puderosa 106561

16.
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BPA PVC Phthalate

Lids for baby food containers. This lid will fit every model and 
brand (Nestlé, Semper, Hipp etc.) on the market. 

LIDODIDO Barnmatsburkslock 50/48-pack 

De som återanvänder barnmatsburkar känner till att barmats-
burkslock inte är konstruerade för att återförslutas. Originall-
ocken är också mycket svåra att diska rena eftersom plast-
materialet som används tar åt sig av matinnehållet. Dessa två 
problem löser locket Lidodido! Med Lidodidolocken är burken 
tät! Locken är livsmedelsgodkända och tillverkade i Sverige! 
Locken går att diska och passar alla kända märken av barn-
matsburkar på marknaden.   

MIX 50-pack 105420 Designmix 48-pack 105422

Rek.pris i butik: 15,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Veckodagsmagneter 12-p 
106659

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Veckodagsmagneter 12-pack

Mycket barnmat kastas i onödan pga osäkerhet kring när 
burken öppnats. Veckodagsmagneterna löser detta problem 
på enklaste sätt och är alltid nära till hands på kylskåpet. 
Fäster lagom hårt på alla burklock av metall. Kan såklart även 
användas till veckoscheman och påminnelser på kylskåpsdör-
ren. Färgsättning enligt vedertaget pedagogiskt färgsystem.
Varje förpackning innehåller en uppsättning veckodagar.

17.
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Tips! 
Märk Bananskalet med
ägarens namn. Använd
vattenfast spritpenna.

BananskalTM 5-pack 

Storsäljaren! Bananskalet skyddar bananer från att mosas under 
transport. Passar alla böjda bananer, finns i tio olika färger och 
har ventilationshål som gör att bananen håller sig fräsch längre. 
Två plana ytor möjliggör märkning av ägarens namn eller bra 
placering av företagslogotyp. Livsmedelsgodkänd i Sverige och 
EU enligt förordning 1935/2004 och tillverkad av fullt återvin-
ningsbar PP plast. Tål maskindisk.

The bestseller! The banana protector keeps your banana fresh, 
protects it from bruises and fits all sizes and shapes. Several 
colours and space on each side for personalisation: write your 
name on the flat surface or print your company logo. Made in 
Sweden of recyclable PP plastic and approved for foodstuffs. 
Dishwasher proof.

BPA PVC Phthalate

Bananskal är det enda livsmedelsgodkända bananfodralet i Sverige!

100124 Röd 5-pack

100139 Rosa 5-pack

100121 Gul 5-pack

100138 Marinblå 5-pack100123 Grön 5-pack

100140 Blandad Färgmix 24-p

Rek.pris i butik: 39,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

100129 Ljusblå 5-pack

100128 Neonrosa 5-pack 1001XX Vit 5-pack

18.
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Smart fastsättning med kardborre på sidan
av bordet håller tabletten på plats och gör
den enkel att ta bort för t.ex. rengöring.

Bordstablett med kardborrefäste 6-pack

Extra kraftig plast, fri från BPA och PVC som effektivt 
skyddar bordet från matrester och hårdhänt lek med 
bestick. Fästes enkelt på bordskanten med bifogade 
kardborrefästen som gör att tabletten ligger still samt 
gör den enkel att ta bort vid rengörning. Lämnar inga 
märken och skadar inte bordet. 

Made from extra strong BPA  and PVC  free plas-
tic. Effectively protects the table from leftovers and 
the effects of rough play (for example with cutlery). 
The Velcro fastening (included) allows the tablet to 
be easily attached to the table’s edge and not only 
prevents movement but also makes cleaning easy. 
Leaves no marks and does not damage the table.

Bordstablett 6-pack 
106580 Vit 

 

BPA PVC Phthalate

Rek.pris i butik: 149,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Bordstablett 6-pack 
106581 Svart
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BabyDam has been designed specifically to turn your family 
bath into your baby’s own, giving them lots of room for fun and 
enjoyment!

Why BabyDam?
1. BabyDam will accompany your Baby while 
growing from a newborn to a toddler.
2. BabyDam saves you precious water and
valuable time as you only need to fill the section of bath 
required.
3. BabyDam is easy to fit anywhere within the 
bath to create your Baby’s own space.
4. BabyDam is space-saving, easy to store and 
can conveniently travel anywhere with you.
5. BabyDam is so practical, making it a must for 
any busy parent.

BabyDam Badkarsavdelare 1-pack 

BabyDam har utformats speciellt för att förvandla ditt familje 
bad till barnets egen, ge dem massor av utrymme för nöje 
och njutning!

Varför BabyDam? 
1. BabyDam kommer att följa ditt barn medan 
växer från en nyfödd till ett litet barn. 
2. BabyDam sparar värdefullt vatten och 
värdefull tid eftersom du bara behöver fylla sektionen som 
krävs. 
3. BabyDam är lätt att passa var som helst i
badet för att skapa ditt barns eget utrymme. 
4. BabyDam är utrymmesbesparande, lätt att förvara och kan 
enkelt tas med på resan. 
Rek.pris i butik: 399,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se



MBP-11  
109204 

MBP-16  
109209

MBP-Blink 

With Motorola’s award-winning baby monitors, it is safe to 
let the child sleep alone in another room or on the patio. The 
wireless and flexible controller offers crystal clear sound and 
perfect images. See and hear what happens in the child’s
immediate environment or if they wake up. 

The products are easy to use, stylishly designed and are also 
built to a high quality standard. All baby monitors are digital 
and have their own unique channel selection. 

Babyvakter 1-p 

Med Motorolas prisbelönta babyvakter är det tryggt att låta 
barnet sova ensamt i ett annat rum eller på uteplatsen. Den 
trådlösa och smidiga handkontrollen berättar med kristallklart 
ljud, eller bild, vad som händer i barnets närmiljö eller om 
det vaknar. Motorola är ett av världens största företag och 
är kända för sin höga kvalitet och funktionalitet. Produkterna 
är enkla att använda, stilrent designade och dessutom yt-
terst kvalitetssäkra. Alla babyvakterna är digitala och sköter 
kanalval själva. Inget strul och alltid perfekt ljud och bild. Fler 
modeller på www.4p.se

Modellnamn  MBP11  MBP16   MBP33      Blink
Krypterad säker sändning 
Ljudindikering med lampor
Trådlös föräldraenhet
Vaggvisor
Nattlampa
Tala med barnet
Termometer
Justerbar ljudkänslighet
Räckviddsvarning 
Video med nattseende
3,75 cm skärm
7,00 cm skärm
Rek.pris i butik

MBP-33 
109207

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

999 kr699 kr 2795 kr

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

MVF-700 
109207

1095 kr



Sjalsele Dreamy Dot 1-pack

Den uppmärksammade sjalselen från svenska Dreamy 
Dot är patenterad för sin unika kombination av bärsele 
och bärsjal som ger trygghet och närhet för barn upp till 15 
kg. Sjalselen kan användas i 6 ergonomiska bärpositioner 
som följer barnets utveckling. Barnet kan bäras på bära-
rens framsida och höft. Höftstödet och det breda stödet 
över axlarna gör det skonsamt för bäraren att bära barnet 
under längre stunder. One size. Passar storlekar från XS 
upp till XXL. Tyget i sjalen är 100% bomull och i selen 
100% polyester. Kan tvättas i 40 grader.Vikt 830 gram.

The Dreamy Dot Baby Carrier is patented for its unique 
combination of a structured front carrier and a soft wrap-
around sling. Make the stroller more comfortable. A front and 
hip carrier in one product with 6 carrying positions in total. It 
can be used from birth and be adjusted to suit the child as it 

Can be used from day one and up to 15 kg/34 lbs. 

Rek.pris i butik: 1195,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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KeepJar 6-pack 

Keepjar består av en ring och ett lock och passar ihop med barn-
matsburkar från Nestlé, Hipp och Semper. Keepjar passar ihop 
med dinappar från NUK, Mam och Dr Brown (ej wideneck). 
Produkten levereras utan dinapp. 

Plasten som Keepjar tillverkas i är livsmedelsgodkänd och tål 
diskmaskin. Keepjar överensstämmer med EN 143 50. Ringen 
monteras enkelt på burken som ett lock (ska inte skruvas på). 
Keepjar finns i färgen: cherry/white.

Keepjar consists of a ring and a lid and fits well with baby food 
jars by Nestle, Hipp and Semper. Keepjar fits with teats from 
NUK, Mam and Dr. Brown (not wide neck). The product is sup-
plied without teats. The plastic Keepjar manufactured in is food 
safe and dishwasher-safe. Keepjar complies with EN 143 50.
The ring is easily mounted on the bottle as a lid (not to be screwed 
on). Keepjar available in color: cherry / white.

Rek.pris i butik: 89,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

100403 6-pack

1. Häll i en påse skruber 
och lite vatten.

2. Skaka, skölj ur. Klart!
100400 Skrubber 10-p

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Skrubber 10-pack

Rengöring on-the-go för nappflaskor! För alla de tillfällen när 
man inte kan diska på vanligt sätt. På semestern, i bilen eller  
i parken. Skrubber är enkelt att använda, kladdar inte och är 
säker att använda, ta en påse Skrubber, häll i 0,5 dl vatten, 
skaka och skölj ur! Innehåller endast livsmedelsklassade och 
icke allergiframkallande ämnen som är ofarliga för barn.

For all those times when you can´t wash up as usual; on va-
cation, in the car or in the park. It is easy to use and the con-
tents are eco-friendly. Take one bag of Skrubber, 0,5 dl water, 
shake and rinse. The bottle is clean and ready to be used!



Tallrik Fordon 3-p

Constructive Eating-tallriken är en byggarbetsplats och en tallrik i 
ett. Besticken som man kan köpa till är klassiskt gula små fordon 
och själva tallriken har både parkeringsplatser och gruvschakt. 
Allt är upplagt för att fraktfirman “handen” ska kunna transportera 
såväl potatismosberg, köttbullekulle som salladsdjungel till dess 
slutdestination “munnen” på ett så enkelt, smidigt och roande sätt 
som möjligt. innehåller ej BPA.

The Constructive Eating plate is a worksite and a plate all in one. 
Perfect for the little builder to transport mashed potatoes moun-
tains and meetball rocks through the jungle of sallad to the end 
destination, the mouth, in a fun and playful way.

Rek.pris i butik: 199,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

114003 3-pack

Tallrik Fordon 3-p

Lekfulla bestick som gör matstunden lustfylld för både barn och 
vuxna. Constructive Eating-besticken är klassiskt gula små fordon. 
Allt är upplagt för att fraktfirman “handen” ska kunna transportera 
såväl potatismosberg, köttbullekulle som salladsdjungel till dess 
slutdestination “munnen” på ett så enkelt, smidigt och roande sätt 
som möjligt. BPA Fri, Tål maskindisk, Tål micro

Playful cutlery makes eating fun, both for kids and adults. Con-
structive Eating cutlery are classic yellow vehicles, perfect for tras-
nporting mashed potatoe mountains and meetball rocks through 
the jungle of sallad to the end destination, the mouth, in a fun and 
playful way. BPA Free, dishwasher proof, microwave safe

Rek.pris i butik: 179,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

114001 3-pack

Nappskruv Chillipeep 6-pack 109510 

Nappskruven Chillipeeps använder du för att enkelt skruva 
ner nappen i tetrapack av t.ex. välling eller modersmjölk-
sersättning! Det går självklart bra till alla tetrapackförpacknin-
gar. Du slipper att använda nappflaska, perfekt på resan eller 
för att slippa extra diskande! Utöver nappskruven följer även 
en koppling med till vissa PET-flaskor (t.ex. mineralvatten-
flaskor från Evian och Volvic). Dessa märken har en mycket 
lägre mineral samt salthalt än övriga mineralvattenmärken och 
är därmed de enda som rekommenderas att ge till små barn. 

Observera att denna koppling INTE passar till standard PET flaskor som Coca-
Cola, Fanta, Loka och de flesta andra mineralvattenmärken som vi inte rekom-
menderar att ge till små barn av hänsyn till mineral, salt och sockerhalten.

BPA PVC Phthalate

HIGHLY RECOMMENDED

Rek.pris i butik: 129,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

The pacifier screw is a vari-flow teat that can obtain slow, 
medium and fast flow rate. The teat in a pod is easy to attach, 
use, remove, clean and sterilise ready for the next drink.



Skedar CherubBaby 
12-pack 109551

Matpåsar 12-pack 109550 

Smarta återanväningingsbara förvaringspåsar för barnmat!

Matpåsarna är försteriliserade och lämpar sig utmärkt för att 
ha barnmat i. Perfekt för att kunna frysa in eller för att kunna 
ta med sig mat när man är ute. Barnen älskar att äta ur dem 
och med skedarna som säljs som tillbehör kan även mindre 
barn matas direkt. Påsen är tillverkad av stark plast som tål 
tuffa tag och med en hållbar Zipförslutning som till och med 
håller tätt för vätska!

These on the go baby food pouches are extremely portable, 
disposable, home made baby food storage pouches allowing 
mums to freeze, store, warm, serve food and dispose.

Rek.pris i butik: 179,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se BPA PVC Phthalate

GLÖM INTE  
KÖPA TILL 
SKEDAR!
(se nedan)

Rek.pris i butik: 59,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Cherub Sippy Cup adapter 1-pack 109556 

Förvandla en bredhalsad flaska till en sippy cup, med den 
nya Cherub Babys Sippy Cup Adapter. Fungerar på alla 
Cherub Babys bredhalsade flaskor och på de flesta stora 
varumärke med bredhalsade flaskor. Sippy cupen sparar 
pengar, och blir en lätt övergång för bebisen till nästa etapp 
av matning.

Transform any wide-neck bottle with the new Cherub Baby 
Sippy Cup Adaptor Pack. Works seamlessly with our new 
Wide-neck Glass Natribottles and with most major brand 
wide-neck bottles to save you money, and easily transition 
baby to the next stage of independent feeding.

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Sugnappar 1-pack 109550 

Cherub Babys sugnappar är designade och tillverkade för 
att vara mjuka och härma ett riktig bröst. Alla Cherub Babys 
sugnappar är tillverkade av 100% silikon som är fria från 
bisfenol A (BPA), ftalater, PVC, bly och nitrosaminer. Cherub 
Babys sugnappar är giftfria och kvalitetssäkrats för att möta 
och överträffa branschstandarder. Alla Cherub Babys sug-
nappar passar också alla Cherub Nappflaskor och är kom-
patibla med de flesta andra stora märken. Cherub Babys 
flaskor motverkar kolik och tillåter luft att komma in i flaskan 
när barnet dricker. Det minskar att vakuum byggs upp och 
ger en mer bekväm matupplevelse för barnet. Alla sugnap-
par är tvättbara och långvarig, behåller sin känsla och form 
efter upprepade tvättar och steriliseringar.

Cherub Baby teats are designed and manufactured to be 
soft and mimic a real teat. All Cherub Baby Teats are made 
from 100% silicone that is free of Bisphenol A (BPA), Phtha-
lates, PVC, Lead and Nitrosamines. Cherub Baby teats 
are non toxic and quality assured, meeting and exceeding 
industry standards. All Cherub Baby teats also fit all Cherub 
Baby bottles and are compatible with most other major baby 
brands. The Cherub Baby anti-colic system allows air to 
enter the bottle when baby drinks reducing vacuum build 
up and provides a more comfortable feeding experience for 
baby. All teats are washable and long lasting, retaining their 
feel and shape after repeated washes and sterilisations.

Rek.pris i butik: 49,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

BPA PVC Phthalate

Cherub Flaska 240ml och 150ml 1-pack 

Cherub babys vidhalsade glasflaskor är tillverkade av borsi-
likatglas, ett material som är motståndskraftigt mot plötsliga 
temperaturer. Dessa glasflaskor har en ergonomisk design 
som gör dem lätta att hålla, fylla, och göra rent. Det är skönt 
att veta att dessa glas flaskor är 100% BPA-fria och är helt 
säkera för ditt barn. Glasflaskorna kommer med färgglada 
och BPA-fria Silicon hölje som garanterat gör flaskorna lät-
tare för barnet att hålla. Silicon höljet har också en färg-
skiftande funktionen, vilket gör att silikonet ändrar färg när 
de vätskor som placeras i flaskan överstiger den rekom-
menderade högsta temperatur på 42 grader. Det blir som 
en varning att vätskan kan vara för varmt för barnet. Med 
säkerhetsfunktioner och den ergonomiska utformningen av 
Cherub Babys flaskor så är de definitivt det bästa valet för 
dig och ditt barn.

Cherub Baby wide neck glass bottles are made of borosili-
cate glass, a material that is resistant to shock tempera-
tures. These wide neck glass bottles have an ergonomic 
design making them easy to hold, fill, and clean. Take com-
fort in knowing that these glass baby bottles are 100% BPA 
free and are perfectly safe for your baby. The glass bottles 
come with colourful BPA Free silicon grip sleeves that are 
guaranteed to make the bottles easier for babies to hold. 
Cherub Baby glass bottles also have a Colour Change fea-
ture, which make the grip sleeves change colour if the fluids 
placed into the bottles exceed the recommended maximum 
temperature of 42 degrees serving as a warning that the 
fluid may be too hot for your baby. With the safety features 
and ergonomic design of the Cherub Baby bottles, they are 
definitely the best choice for you and your baby.

Rek.pris i butik: 89,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Alla flaskor finns i två storlekar!



Tuggbehållare 

Fyll bara med färskt frukt, grönsaker eller is och låt bar-
net börjar att smaka och tugga hela livsmedel utan risk 
för kvävning på stora bitar av mat. Fyll bara med mat på 
morgonen, lägg i väskan och gå ut med barnet - mellanmål 
redo att gå! Denna produkt ska alltid användas under tillsyn 
av vuxen. Inspektera mataren före varje användning och 
byt nät så fort de visar tecken på slitage. The Fresh Food 
Feeder finns i 3 färger: rosa, blått och grönt, och alla kom-
mer med 4 nät.

Simply fill with fresh cut fruit, vegetables or ice and let baby 
begin to taste & chew whole foods without the risk of chok-
ing on large pieces of food. The tamper resistant net seal 
prevents baby’s wandering hands and also comes complete 
with a safety hygiene cover for portable use. Simply fill with 
food in the morning, pop in your bag and head out with 
baby - snack ready to go! This product must always be used 
under adult supervision. Inspect the feeder before each use 
and replace nets as soon as they show signs of wear. The 
Fresh Food Feeder is available in 3 colours: pink, blue and 
green, and all come with 4 nets.

Inkommer vinter 2013, boka nu!

Färgförändrade grepp för nappflaskor 

Greppen ger oöverträffat grepp för små bebishänder och 
den innovativa färgförändringstekniken gör att du tryggt kan 
veta om att vällingen inte är för varm! Passar marknadens 
alla stora varumärken. Livsmedelssäker och helt BPA fri.

Simply stretch the gripper over your wide-neck baby bottle 
to give your baby extra grip as well as feeling safe knowing 
you will always be feeding at the correct temperature with 
Cherub Baby’s innovative colour change technology. The 
gripper comes in a range of fun colours to suit your taste.
Latest Cherub Baby innovation. Fun and Colourful 100% 
food grade colour change silicon sleeve for easy cleaning
Sleeve protects against shock and damage
 
It is the vibrant colourful sleeve that brings the normal, plain 
glass bottles to life and makes feeding more fun and enjoy-
able! The silicone sleeve is removable for easy washing and 
will change from vibrant pink or blue to white when the liquid 
inside the bottle is 42 degrees or over. 42 degrees is the 
recommended highest temperature for baby milk and other 
liquids. The sleeve is not only a great colour; it is designed 
so you can see the level of the milk in the bottle while 
providing an anti-slip grip for you and your baby. The 100% 
BPA Free food grade silicon is also durable and long lasting, 
remaining vibrant for the duration of feeding!

Inkommer vinter 2013, boka nu!



BPA PVC Phthalate

Frozzypack 12-pack & 6-pack
Frozzypack kylmatlåda håller maten sval i hela sju 
timmar i rumstemperatur. Perfekt till skolutflykten, 
jobbet, kanotturen, picknick, stranden eller även-
tyret. Lägg in locket tio timmar i frysen för bästa 
effekt. Nya No:2 har låsbart lock.

     Orginal No:2
- Volym     0,9 liter     1,2 
- Storlek    20x13x8 cm 25x16x7cm
- Tillverkad av livsmedelsgodkänd polypropylen
- Innehåller inte Bisphenol-A (BPA)
- Giftfri kylgelé med mycket god kylförmåga

Frozzypack unique lunchbox with intergrated cool-
ing simplifies your day. Keeps your food fresh for 
about 7 hours in room temperature. Easy to use, 
keep the lid in the freezer for at least 10 hours for 
maximum cooling effect.

Frozzypack Orginal Blå 12-pack
100381  

Frozzypack Orginal MIX 12-pack 
106670

Frozzypack Orginal Orange 12-pack 
100383 

Frozzypack Orginal Rosa 12-pack 
100384  

Frozzypack Orginal Grön 12-pack 
100382  

Frozzypack Orginal Vit 12-pack
100385 

Frozzypack No:2 Grön 6-pack 
106691

Frozzypack No:2 Rosa 6-pack 
106692

Frozzypack No:2 Blå 6-pack
106690

Rek.pris i butik: Orginal 149,00 No:2 169,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Extralock 12-pack 
Extralock till Frozzypack UTAN kylfunktion. Bra 
merförsäljning. Går att micra! 

Rek.pris i butik: 39,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

För båd
e barn

 & vuxna
!



Sparbössa Uggly 3-p
Röd 100730
Svart 100731
Vit 100732
Lime 100733
Gul 100741
Grön 100729
Rosa 100738
Orange 100734
Turkos 100735
Blå 100728
Ljusrosa 100742
Grå  100744
Aqua 100743

Rek.pris i butik: 129,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Underlägg Ugglor 3-p
Svart 100723 
Lime100724 
Rosa 100725 
Turkos 100726
Ljusrosa 100727

Underlägg Rally 3-p
Rosa 100714
Turkos 100712
Lime 100713
Svart 100711
Röd 100715
Grå

Underlägg Moln 3-p
Svart 100719
Vitt 100718
Rosa 100720
Ljusblå 100721
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Rek.pris i butik: 229,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 249,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Baby Memory Prints© 1-pack 

Baby Memory Prints© (BMP) är ledande till-
verkare av avgjutningar och har fullt sortiment 
av produkter, från den minsta droppavgjut-
ningen till det stora albumet. Mycket enkel 
användning. Giftfria material. Hög kvalitet 
tillverkat i EU och jättefina förpackningar gör 
Baby Memory Prints© till en perfekt gåva!

Baby Memory Prints© is the leading manu-
facture in Europe for babyprints. Very high 
quality, simple to use and very popular among 
customers.

Dubbel ledad självstående 1-pack
Antikvit 109120

Rek.pris i butik: 299,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Dubbel ledad självstående 1-pack
Antikvit 109136

Rek.pris i butik: 299,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Dubbel ledad självstående 1-pack
Antikvit 109137

3D Ram 1-pack
Mahogny  109123
Träfärgad 109124

Dubbel 1-pack
Antikvit 109127

Trippel 1-pack
Antikvit    109130
Mahogny 109131

Rek.pris i butik: 229,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 229,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Snutten Snutte- och amningsfilt 6-p 

Snutten är glest sydd för att maximera 
luftgenomströmmningen när barnet lägger 

den tätt intill munnen. Vid amningen ligger 
snutten nära bröstet och babyns kind vilket 

gör att barnet associerar det mjuka tyget med 
trygga amningsstunder och närhet. Snutten 
är specialtillverkad i tunn 100% bomull och 

innehåller 3 st 65x65 cm och 3 st 28x28 cm, 
tvätt 95 grader.

Grön 6-pack
109153

Apelsin 6-pack
109150

Stor blå liten 
stjärna 6-pack

Turkos 6-pack
109155

Stor och liten stjärna grå 
6-pack

Stor och liten stjärna ljusblå 
6-pack

Choklad 6-pack
109152

Varje konsumentpack innehåller: 
3 stora (65x65cm) + 3 små (28x28cm)

Vit 6-pack
109156

Stor lila liten stjärna 6-pack 
109169

Stor och liten stjärna röd
6-pack 109160

Stor Orange liten stjärna 
6-pack 1091568

Rosa 6-pack
109154

Stor rosa liten stjärna 
6-pack

Stor och liten stjärna cappuccion 
6-pack

Rek.pris i butik: 179,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Special made for breast feeding 
and burping your baby. 3 pieces 
in size 65x65 cm and 3 pieces 
in size 28x28 cm in each set.
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Barnvagnsskidor 1-par

Med hjälp av dessa skidor går det inte bara lättare att ta sig fram i 
snön på vintern, det blir enkelt! Utnämnd till Besökarnas favorit 2011 

r
och sätts fast enkelt med hjälp av spännband. Tillverkad i Sverige av
vintertålig PP hd som tål tuffa tag. Smart produkt som genom sin unika
funktion är omtyckt av sina användare!

Rek.pris i butik: 595,00 kr/par.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Barnvagnsskidor 1-par
112001



Rek.pris i butik: 199,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Hörselskydd 6-p
 
Hörselskydd för barn som effektivt skyddar vid konserter, 
gräsklipparljud, trafikbuller och andra potentiellt skadliga ljud-
källor. Hörselskydden är anpassningsbara för olika huvudstor-
lekar. Alla modeller är certifierade enligt EN352 och godkända 
som säkerhetsprodukter. 
 

A safety product specially designed for children. Fits ages 
from 0 to twelve years. 

Peltor rosa 6-pack 
101602

Peltor grön 6-pack 
101601

Kid Carrier 1-pack

Att bära barnet på ryggen gör att du kan röra dig mycket friare 
än om barnet bärs på magen. Axel & ida Kid Carrier är lätt till 
skillnad från de flesta bärstolar på marknaden. Axel & ida Kid 
Carrier gör det enkelt att bära ditt barn och är mycket användbar 
t ex; hemma när barnet vill vara med och man samtidigt behöver 
ha händerna fria, på promenader, till och från förskolan, i affären, 
på museer, flygplatser, på semestern, vid friluftsaktiviteter och på 
andra platser eller tillfällen då det är opraktiskt med barnvagn.

Beskrivning och egenskaper:

• Vikt: 1,4 kg.
• Färg; svart med grå detaljer.
• Förstärkt och vadderad ryggplatta med luftspalt.
• Vadderade justerbara axelremmar.
• Justerbart höftbälte som fördelar tyngd och avlastar ryggen.
• Höj- och sänkbar sits. 
• Stöd för huvud och nacke. 
• Säkerhetsremmar på sidorna och över barnets höft. 
• För barn upp till ca 15 kg. 
• Förvaringsfack. 
• Regn- och solskydd. 

The axel & ida Kid Carrier makes carrying babies easier. A light 
baby carrier with modest design for city or sport activities. At 
home giving the parent free hands, on walks, to and from pre-
school, at museums or shops, airports, on vacation and during 
outdoor activities when it is impractical to use a pram.

Kid Carrier 1-pack
108431 Black 

Rek.pris i butik:1095,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se



 

 
 

 

SKEANIES® 1-pack 

Wow! Säger de flesta som får prova ett 
par äkta SKEANIE. Fantastisk kvalité, 
välgenomtänkt design och jättesköna 
för barnen! SKEANIES är designade för 
att skydda barnets fötter, handgjorda  i 
ekologiskt läder och med flexibla sulor 
som inte hindrar barnets rörelser och är 
extra lätta att ta på!
Hitta din återförsäljare på www.4p.se

SKEANIE shoes and boots are designed 
to nurture and protect little feet, hand-
crafted from high quality eco-leather! 
Very high quality and designed to be 
really good looking! 

SKEANIE SNUG Pink 1-p 
S (0-6m)   109162
M (6-12m)  109163
L (12-24m) 109164

Clasic shoes Milk 1-p 
S (0-6m)   109153
M (6-12m)  109154
L (12-24m) 109155

Mary Jane Pink 1-p 
S (0-6m)   109150
M (6-12m)  109151
L (12-24m) 109152

Riding boots Red 1-p 
20  109130
21  109131
22  109132
23  109133
24  109134

Riding boots Chocolate 1-p 
20  109135
21  109136
22  109137
23  109138
24  109139

Snug Chocolate 1-p 
20  209140  
21  209141
22  209142 
23  209143
24  209144

Classic shoes Chocolate 1-p 
S (0-6m)   109156
M (6-12m)  109157
L (12-24m) 109158

Snug Red 1-p 
20  209145
21  209146
22  209147
23  209148
24  209149



Rek.pris i butik: 99,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 299,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Ammningsfilt 2-pack

Det finns tillfällen då en amningsfilt är oumbärlig och tillfäl-
len då man önskar lite extra avskildhet. Amningsfilten från 
Liv collection är då helt rätt. Perfekt för amning på stan eller 
utlandsresor. Amningsfilten är sydd i extra mjuk bomull med 
stilrena detaljer och en mycket praktisk insydd båge som gör 
det möjligt att se barnet obehindrat. Storlek 63x92 cm. Tvättas 
i 30 grader, tänk på miljön!

Regardless of how comfortable you are with breastfeeding 
your baby in public places, your surroundings can sometimes 
be stressful and distracting for baby. Thanks to the Liv Collec-
tion nursing cover, your baby will have more privacy and fewer 
distractions, ensuring mealtimes are more relaxing for you 
both. Also ideal if you need to use a breast pump whilst out 
and about, this nursing cover allows you to do so discreetly 
wherever you are. 63x93cm. Wash 30 degrees.

Chocolate Eyelet 106761

Marine blue 106762

Classic Beige 106763

Yellow Flower NYTT TYG!                     

Kalle Kryp 6-pack

Populära krypmuddar 
från Kalle Kryp. Mjuka 
krypmuddar med tryckta 
silikonprickar som dras 
ovanpå barnets knä, över 
byxor eller barbent. En 
storlek passar alla krypiga 
små knän. 

Vit 108308Zebra Svart/vit 108306 Grå 108307

The popular crawling pads ”Kalle Kryp”. The soft crawling 
pads with printed silicone dots are pulled over the child´s 
knees, both over trousers or when the child is barelegged. 
One size fits all.

Marin stjärna                              Rosa krona
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IN THE POCKET BABY®SEAT 3-pack
Design: Camilla Altéus och Fia Sjöström

För dig som vill ha det bästa är IN THE POCKET BABY 
BARNSITS det självklara valet. Material, design, funktion och 
framförallt säkerhet har prioriterats vid utvecklingen av sitsen 
som nu visat sig bli en bestående succé på marknaden. Tack 
vare sin unika konstruktion passar den på alla stabila café- 
och matstolar. Såväl konstruktionen som materialvalet gör att 
barnet sitter “tajt” i sitsen, och därmed säkert på stolen.  När 
sitsen är ihopvikt är den inte större än en pocketbok. Barn-
sitsen kan användas från ca 6 månader upp till två år. 

The success story of the child seat from IN THE POCKET 
BABY has just begun. A portable children’s chair that works 
with every kind of stable chair. A Swedish innovation with a 
true combination of security, function and design. Suitable 
for children who can sit unaided and up to two years of age. 
When folded the Baby seat is as small as a pocket book. 

“En stor förbättring från äldre modeller 
på marknaden! Äntligen en portabel 
barnstol som passar alla stolar, även 
caféstolar. Den sitter fast ordentligt och 
känns säkrast av de jag provat”
Astrid Thornberg, tvåbarnsmamma

102501 
svart/black

102502 
röd/red

Nyheter visas alltid
först på www.4p.se!

Rek.pris i butik: 399,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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IN THE POCKET BABY®BIB WITH SLEEVES 4-pack 
IN THE POCKET BABY®BIB 4-pack 
Design: Camilla Altéus och Fia Sjöström

Haklapp med och utan ärm. En bekväm halskrage skyddar effektivt kläderna 
från fläckar. Den stora utstående uppsamlingsfickan samlar upp mat och 
dryck på villovägar. En integrerad förvaringsficka tar hand om kladdet och 
hindrar skötväskan att smutsas ned på utflykten. Tyget är lätt att skölja av 
och torkar snabbt. Maskintvätt 30°C. 100% Nylon med PU-coating.

An innovative bib with - and without - sleeves. A comfortable collar efficiently 
protects the baby’s clothes from getting messy, and a large bulging disposal 
pocket catches drinks and food.  An integrated disposal pocket prevents 
grease from ruin the nursing bag when being out and about.  The fabric is 
easy to rinse off and dries rapidly. Machine washable at 30°C.

NY

 FÖRBÄTTRAD

M0DELL
Nu i 4-pack!

102505 Haklapp med ärm Röd 4-pack

102509 Haklapp Grön 4-pack 102506 Haklapp med ärm Grön 4-pack

102508 Haklapp Röd 4-pack 102505 Haklapp med ärm Röd 4-pack

Rek.pris i butik: 159,00/199,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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IN THE POCKET BABY®CARRIER 1-pack
Design: Camilla Altéus och Fia Sjöström

IN THE POCKET BABY®CARRIER är bärselen som är liten 
nog att alltid bära med sig i skötväskan, och stor nog att bära 
en trött tvååring i. En sele för alla tillfällen. Kan användas från 
det att barnets huvud är stabilt, vid ca 4 månaders ålder, och 
upp till 20 kg. Vikt: 320 g, Storlek ihopvikt: 210x170x80mm, 
Yttertyg – 100% polyester. Foder – 100% bomullspoplin, 
Spännen från ITW Nexus, Maskintvätt 30°C

It is finally here – the baby carrier small enough to tuck in your 
nursery bag and big enough to carry a tired two-years-old. 
Folded into the smart, integrated storage pocket, the baby 
carrier takes minimal space. 

Enkel att vika ihop, lätt att ta med!102526 1-p

IN THE POCKET®RAINCOAT 3-pack
Design: Camilla Altéus och Fia Sjöström

Den här regnrocken är framtagen med den designmedvetna 
urbana småbarnsföräldern i åtanke.  I hopvikt i sin integrerade 
förvaringsficka tar regnrocken minimalt med plats i väskan 
eller under vagnen. Vikt: 266 g, Storlek i hopvikt: 180x140x60mm, Mate-
rial: 100% Nylon med PU coating. Tejpade sömmar. Maskintvätt: 30°C. Storlek: 
längd ca 160-175 cm 

We had the urban parent in mind when designing this rain-
coat. Folded in its integrated pocket it takes minimal space 
in the stroller basket or in the bag. This also makes it perfect 
when traveling. Size when folded:180x140x60mm (7x5,5x2,4 
inches). Weight: 266 g (9,38 oz).100% Nylon with PU coating. Taped seams. 
Machinewashable 30°C. Available colors: Black. Size: length approx 160-175 
cm (63-69 inches)

102530 3-pack

Praktiska detaljer

Rek.pris i butik: 899,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 549,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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IN THE POCKET BABY®DAYPACK 1-pack

Ofta är det många prylar som ska med. Men ibland nästan 
inga alls.  IN THE POCKET BABY®DAYPACK hjälper 
småbarnsfamiljer till ett flexibelt och välorganiserat pack-
ande. Daypackkonceptet omfattar tre förvaringsenheter; en 
för kläderna, en för maten och måltidsattiraljerna, samt en för 
skötutrustningen (skötbädd är inkluderad). 100% polyester 
med ripstop-struktur. Foder i PVC-fri PEVA. Färg: Svart.

When having small kids in tow, you often need to carry around 
a lot of stuff. And then sometimes not that much. The IN THE 
POCKET BABY®DAYPACK will help you organize your baby’s 
things in a flexible way. The Daypack concept consists of a 
Nursing Kit (with Changing mat), a Meal Pouch and a Clothing 
Pouch, all easy to bring in any bag. 100% polyester with rip 
stop structure. Lining in PEVA (free from PVC). Color: Black

IN THE POCKET®SHOPPING BAG 1-pack

Väskan rymmer mycket, men hopvikt i sin integrerade förvar-
ingsficka tar den minimalt med plats. En smidig fästanordning 
gör att väskan går att hänga på bland annat barnvagnshand-
tag. Maskintvätt 30°C. 100% polyester med ripstop-struktur. 
Färg: Svart

                  

Suddenly you have a lot to carry and an extra bag would be 
handy! This one from IN THE POCKET® has a convenient 
integrated storage pocket, making it small enough to always 
bring along. A smart fastener enables you to attach the bag 
onto for example any stroller handle. Machine washable at 
30°C. 100% polyester with rip stop structure. Lining in PEVA 
(free from PVC). Color: Black

102531 4-pack

102532 1-pack

Rek.pris i butik: 299,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 299,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Rek.pris i butik: Windstopper 695,00 kr/st, Fleece 395,00 kr/st
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Överdrag 1-pack 

En revolutionerande nyhet för alla årstider! Överdraget skyddar 
mot kyla och blåst även till större barn! Enkel fastsättning på 
alla vagnar med resårband. Bägge modellerna är i fleece, Wind-
stopper har dessutom en utsida av vindtyg.

An new product on the market! Cab-on is a cross between a 
footmuff and a blanket to protect against wind and cold even for 
older kids! Attaches easy with elastic bands to all strollers. Lin-
ing made   of fleece and an outer shell of windstopper or fleece.

Överdrag Röd Windstopper 
109650

Överdrag svart vindskyddat 
109652

Överdrag Svart Fleece 
109658

Överdrag Röd Fleece 
109659

Överdrag vitprickig vindskyddat 
109653

Överdrag marin stjärna Fleece 
109661

Överdrag Pastell stjärna Fleece 
109660

Överdrag Marin stjärna Vindskydd 
109655

Överdrag Pastell stjärna vindskydd 
109654



109301 Solskyddskräm 12-p

Smartsun UV band 20-pack 

Smartsun UV armband hjälper dig i solen genom att det förändrar 
färg när du behöver smörja in dig med mer solskyddsfaktor men 
också när du skall söka skugga. Om du smörjer in dig på krop-
pen med solskyddsfaktor skall du även smörja in armbandet. När 
armbandet ändrar färg vet du att den tidigare solskyddsfaktorn 
slutat fungera eller om du behöver uppsöka skugga.

Smartsun:
•Är för endagsbruk. Ta av och släng sensorn efter en dags an-
vändning, även om färgen inte har ändrats. Använd en ny sensor 
varje dag.
•Kan användas i vatten, även saltvatten och klorerat vatten.
•Känner av både UVA- och UVB-strålning.
•Kan användas i kombination med solkräm. Smörj in både kropp 
och armband med solkräm.
•Fungerar tillsammans med alla sorters solskydd.
•Kan användas hela dagen, såväl inom- som utomhus.
•Mäter den totala strålningen under en hel dag.

Smartsun armband är särskilt utvecklat för barnens känsliga eller 
mycket känsliga hud. Smartsun är ett svenskt varumärke och 
alla dess produkter är tillverkade och kvalitetssäkras i Sverige. 
Förpackningarna kommer i en smart och säljande display låda. 
Konsumentförpackningen innehåller 7 st band

Smartsun UV bracelet helps you in the sun, it changes color 
when you need to use more sunblock but also when to seek 
shade. If you use sunblock on your body, you should also rub 
the bracelet. When the bracelet changes color, you know that the 
previous SPF stopped working or you need to seek shade.

The Smartsun wristband is:
•For 1-day use. At the end of each day, remove the sensor and 
throw it away, even if the color has not changed. Always use a 
new sensor each day.
•Can be used in water – even chlorinated water and salt water.
•Detects both UVA and UVB.
•Can be used in combination with sunscreen by applying sun-
screen to your body and to the wristband. The wristband is func-
tional with any type of sunscreen.
•You can use the wristband all day, even if you go inside for 
awhile.

Rek.pris i butik: 89,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

109302 20-pack

41.

Solskyddskräm Rubber Ducky 12-pack

Förmodligen den mest omtyckta solskyddskrämen för barn. 
Helt utan skadliga eller misstänkt skadliga ämnen som Para-
bener, Zinkpartiklar och Nanopartiklar. Vattensäker i minst 4 
timmar med UVskydd 30+! Då krämen är fri från Zinkpasta 
kladdar den inte vid applicering.

Probably the best sunprotection for your baby! Without 
harmful substanses as Parabens, Zink and Nanoparticles. 
Waterproof for at least 4 hours. 

Rek.pris i butik: 219,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se



Infoband 12-pack

Öka chansen att återfinna ditt barn. En vanlig bläckpenna 
används för att märka bandet med namn och telefonnum-
mer, tål att användas i vatten. Bör vara en självklarhet på 
platser där risken att komma ifrån varandra är stor.
 

Infoband™ is a soft plastic wristband for children, on which 
parents can write their cell phone number. Should the child 
wonder off or get lost, other people can easily help the child 
reunite with its parents.
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100398 Bordsställ 1-p
Rymmer 6 olika modeller
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Cold Pack 12-pack MIX Art.nr: 100360

De coola och söta kylpåsarna lindrar smärtan 
snabbt när barnet slagit sig. 

The cute cold packs provides a quick and safe 
pain relief for children in pain. 

Rek.pris i butik: 59,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Rek.pris i butik: 30,00 kr/st.
Hitta inköpsställe på www.4p.se
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Paciplay Napphållare i silikon 5-pack 

Napphållare och bitring i ett! Paciplay är en härlig napphållare 
i silikon som tål att bitas på. Fyra olika färger och modeller av 
högsta kvalité. EN71/FDA godkända och passar alla nappar 
på marknaden (napp medföljer ej).
Rek.pris i butik: Windstopper 99,00 kr/st
Hitta inköpsställe på www.4p.se

Pacifier holder and teether in one! Paciplay is a wonderful 
pacifier holder made   of silicone that can be used as a teether. 
Four different colors and designs made of the highest qual-
ity. EN71/FDA approved and suitable for all pacifiers on the 
market. 
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Se webbsidan www.4p.se för komplett boksortiment!

Första hjälpen BARN 1-p
105900

Mina första år 1-p
106001

Mitt första år som MAMMA och PAPPA 1-p 
104221

Bakglädje 1-p 
101510

Lätt som en plätt 1-p
101511

Första och andra mosboken 1-p 
108012      


