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СЪДЪРЖАНИЕ

Любовта означава близост и усещане за доверие 
и сигурност. Това, което зарежда другия с енер-
гия и самоувереност е усещането за познаване, 
вървене през живота заедно – сърце до сърце 
и чувството как тази връзка изгражда доверие. 
Малките бебета имат особено голяма нужда да 
бъдат близо до родителите си. Те имат нужда от 

топлина и сигурност в свят толкова нов и непознат 
за тях. Усещането за близост и сигурност вървят 
ръка за ръка. Ергономичните раници CYBEX ви 
позволяват да превърнете физическият контакт 
с вашето бебче в част от активното ви ежедневие 
– стилно, елегантно и пълно с увереност.
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ПРАВИЛНО НОСЕНЕ

ПОЗИЦИИ ЗА НОСЕНЕ ПРИ ВСЯК А ВЪЗРАСТ 
И ПРЕДПОЧИТАНИЕ

НОСЕТЕ ВАШЕТО БЕБЧЕ …

Бебетата обичат да бъдат носени. Ергономичната раница дава близък 
контакт на бебето с родителя и задоволява негова основна потребност от 
усещане за близост и сигурност, като му вдъхва самоувереност и спокой-
ствие. Правилното носене в ергономична раница стимулира оптимална 

позиция на тялото и правилно физическо развитие.

ДОПРИНАСЯ ЗА ПРАВИЛНОТО РАЗВИТИЕ НА 
Г ЪРБА И ТАЗОБЕДРЕНИТЕ СТАВИ!

След девет месеца в майчината утроба, бебетата се раждат с леко извито 
гръбче. След раждането, то се изправя, но това е един бавен процес, 

който отнема почти година и към който трябва да се отнасяме с внимание. 
Веднага след раждането най-удобната и здравословна позиция за носене 

на бебетата е с леко разтворени крачета и леко извито гръбче. Така 
тазобедрените стави узряват постепенно и се развиват правилно.

ПРАВИЛНО  
НОСЕНЕ

НА ГРЪБ НОСЕНЕ ОТПРЕД СТРАНИЧНО/ 
НА ХЪЛБОК
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INTERNATIONAL HIP DYSPLASIA INSTITUTE

Институтът препоръчва носене в ергономична раница само докато е гарантирано, че 
бебето ще бъде в правилната позиция с леко разтворени крачета и извито гръбче.  

Тъй като всички ергономични раници на CYBEX са точно такива, те са сертифицирани 
като „hip healthy“ (здравословни за тазобедрените стави) от този институт.

ДРУГИ ПРЕДИМСТВА НА НОСЕНЕТО В ЕРГОНОМИЧНА РАНИЦА

ИЗГРА Ж ДАНЕ НА ВРЪЗК А / 
ПСИХОЛОГИЯ

Носенето укрепва връзката дете – родител. 
Удовлетворява емоционалните нужди на бебе-
то чрез близък контакт, топлина и усещане за си-
гурност. Това кара бебетата да плачат по-малко 
и да имат по-добър сън. В същото време ергоно-
мичната раница дава на родителя повече гъв-
кавост, мобилност и свободни ръце в ежедневи-
ето докато е в близък допир със скъпоценното 
си бебе.

CПРАВИЛНО НОСЕНЕ

СЕТИВА / 
РАННО РАЗВИТИЕ

Носенето стимулира всички сетива – усещане за 
собственото тяло чрез баланс, гравитация, фи-
зически граници, вътрешни органи, положение 
на ставите и движение. Също така и много ва-
жното възприятие на околната среда чрез сети-
вата – слух, вкус, мирис, допир, зрение.

НАШЕТО ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ

Правилното носене на бебето е тема, към която CYBEX се отнася много сериозно. 
Работим в тясно сътрудничество с акушерки, остеопати и експерти по правилно тазобедрено 

развитие. Така разширяваме нашите знания по тази тема.

Нашата цел е да обучим експерти от цял свят, които да представят както нашата марка в тази 
индустрия, така и правилна информация за носене на бебето. Днес тези експерти се смятат от 
всички за извор на знание за нашето продуктово развитие. Но те помагат и на нас да разберем 

нуждите и желанията на най-ценните ни клиенти – родителите.
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DENIM BLUE
518000112

MANHAT TAN GRE Y
518000110

L AVASTONE BL ACK
518000108

MAIRA.TIE
Новородено до прохождащо дете 

(прибл. 3.5 – 15 кг)

Безопасност и комфорт за детето и родителя – лесното ползване на ергономична раница MAIRA.tie 
я правят изключително комфортна за родители с всякакви размери и ръст. Връзването е универ-
сално при родители с различно телосложение, затова е лесно да споделяте MAIRA.tie с другият 
родител. Плавно регулируемият гръбен панел дава опора за естествената позиция с разтворени 
крачета (до прибл. 2 годишна възраст) и така стимулира правилното развитие на тазобедрените 
стави на бебето независимо от неговите тегло и височина. Вградената мултифункционална опора 
за главата и врата му дава стабилност. Диагонално сплетената еластична материя на MAIRA.tie 
дава стабилна опора за неговата естествена поза на тялото.
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ЕРГОНОМИЧНИ РАНИЦИ

MAIRA.TIE
ФУНКЦИИ

МУЛТИФУНКЦИОНА ЛНА 
ОПОРА ЗА ГЛАВА

За деца с всякакъв размер 
опора за главата & врата 
като разтегателен панел

100% ПАМУК
Комфорт за бебето с 
топла и дишаща материя

ОМЕКОТЕНИ РАМЕННИ 
ЛЕНТИ ЗА КРЪСТОСАНО 
ИЛИ ПАРА ЛЕЛНО НОСЕНЕ
Оптимално разпределение 
на тежестта с лента пред 
гърдите

РЕГ УЛИРУЕМ НА 
ШИРОЧИНА И 

ВИСОЧИНА ПАНЕЛ-
Регулира се спрямо 

ръста на бебето

НОСЕНЕ В ЕСТЕСТВЕНАТА 
ЗА БЕБЕТО ПОЗИЦИЯ 

С РАЗТВОРЕНИ КРАЧЕТА
Ергономична и здравословна. 

Правилно развиване на 
тазобедрените стави

ОМЕКОТЕН КОЛАН
Комфорт и удобство 
при носене

Механизъм за 
зак лючване
Лесно и безопасно

МЕ Х АНИЗЪМ ЗА ВРЪЗВАНЕ 
И ЗАКОПЧАВАНЕ

Плътно прилепване и 
комфортно носене за 
родители с различно 

телосложение



13

ПОЗИЦИИ ЗА НОСЕНЕ

НОСЕНЕ
ОТ НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖДАЩО ДЕТЕ

Благодарение на регулируемото завръзване бебета с всякаква 
големина могат да са в ергономично правилната позиция.

ОТ НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖДАЩО ДЕТЕ

НОСЕНЕ ОТПРЕД СТРАНИЧНО НА ГРЪБ
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MAIRA.CLICK
Новородено до прохождащо дете 

(прибл. 3.5 – 15 кг)

L AVASTONE BL ACK
518000098

MANHAT TAN GRE Y
518000100

DENIM BLUE
518000102

Ергономична раница MAIRA.click от CYBEX Gold Line е с много възможности за комфортно носенe. 
Благодарение на диагонално сплетената, еластична и памучна материя тя се адаптира перфектно 
към бебето без да причинява напрежение във врата и осигурявайки му идеалната позиция за 
носене. Лесното закопчаване прави нужното регулиране бързо и удобно. Ергономичната раница 
може да се регулира на дължина и широчина според ръста на бебето (новородено до 2 годишно) и 
носенето му да бъде здравословно и комфортно. Вградената мултифункционална опора за главата 
и врата му дава стабилност. В MAIRA.click то ще е носено в естествената за тялото позиция с леко 
разкрачени крачета, което стимулира правилното развитие на тазобедрените стави.
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MAIRA.CLICK
ФУНКЦИИ

ЕРГОНОМИЧНИ РАНИЦИ

100% ПАМУК
Комфорт за бебето с топла 
и дишаща материя

ОМЕКОТЕНИ РАМЕННИ 
ЛЕНТИ ЗА КРЪСТОСАНО 
ИЛИ ПАРА ЛЕЛНО НОСЕНЕ
Свобода на избор

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
2 ВИД А НАГЛАСЯНИЯ НА 
РАМЕННИТЕ ЛЕНТИ
Плътно прилепване 
комфортно носене и 
разпределение на тежестта

ОМЕКОТЕН КОЛАН
Комфорт и удобство

зАКОПЧАВАНЕ
Лесно и безопасно 
откопчаване и закопчаване

РЕГ УЛИРУЕМ НА 
ШИРОЧИНА И 

ВИСОЧИНА ПАНЕЛ-
Регулиране спрямо 

ръста на бебето

НОСЕНЕ В ЕСТЕСТВЕНАТА 
ЗА ДЕТЕТО ПОЗИЦИЯ С 
РАЗТВОРЕНИ КРАЧЕТА

Ергономично правилна за 
правилното развитие на 

тазобедрените стави

МЕ Х АНИЗЪМ ЗА 
ЗАКОПЧАВАНЕ С Е ДНО 

ИЗЩРАКВАНЕ
Лесно и бързо

ВГРА ДЕНА 
МУЛТИФУНКЦИОНА ЛНА 

ОПОРА ЗА ГЛАВАТА
Регулируема & за деца с 
различно телосложение
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ПОЗИЦИИ ЗА НОСЕНЕ

НОСЕНЕ
ОТ НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖДАЩО ДЕТЕ

Ергономично носене на бебета с всякакъв ръст.

ОТ НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖДАЩО ДЕТЕ

СТРАНИЧНО НА ГРЪБНОСЕНЕ ОТПРЕД
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ЕРГОНОМИЧНИ РАНИЦИ

ЗАЩО 

MAIRA.TIE & MAIRA.CLICK?

MAIRA.TIE

MAIRA.CLICK

Благодарение на опциите за регулиране, бебета с всякак-
ва големина ще са в ергономично правилната позиция.

Ергономично носене благодарение на раменните ленти, 
лентите около кръста и панела за гръб.

НОСЕНЕ НА НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖ ДАЩО ДЕТЕ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ MAIRA.TIE & MAIRA.CLICK

ЗДРАВОСЛОВНО ЗА ФИЗИЧЕСКОТО 
РАЗВИТИЕ НА БЕБЕТО НОСЕНЕ

ИНДИВИДУА ЛНО РЕГ УЛИРУЕМА  
ОПОРА ЗА ВРАТА И ГЛАВАТА

ЕРГОНОМИЧНО 
НОСЕНЕ

КРЪСТОСАНО НОСЕНЕ 
НА РАМЕННИТЕ ЛЕНТИ

ПАРА ЛЕЛНО НОСЕНЕ 
НА РАМЕННИТЕ ЛЕНТИ

Комфортно носене и равномерно 
разпределение на тежестта.

С лента пред гърдите 
за повече комфорт.

Панелът се регулира на 
широчина и височина.

В естествената за тялото позиция 
с леко разкрачени крачета.

Индивидуално регулируема спо-
ред ръста и нуждите на бебето.

МЕХ АНИЗЪМ ЗА БЕЗОПАСНО 
ЗАКОПЧАВАНЕ

Повишена безопасност.



BEYLA.TWIST
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BEYLA.TWIST

BEYLA.TWIST
Новородено до прохождащо дете 

(прибл. 3,5 – 15 кг)

Ергономична раница BEYLA.twist от CYBEX Gold line е със закопчаване и има много възможности 
за настройки. Четирите начина на носене дават на бебето най-добрата позиция за тялото му 
независимо в коя посока е обърнато спрямо родителя. Благодарение на практичната система със 
закопчаване, тя може лесно да се наглася за носене от друг само за няколко секунди. Ергономичният 
панел за сядане се регулира плавно спрямо ръста на детето и то винаги е в правилната позиция 
с леко разтворени крачета, което е много важно за здравословното развитие на тазобедрените 
стави. Заедно с мултифункционалната опора за главата и врата BEYLA.twist може да изпълнява 
функциите си от момента на раждане до достигане на 2г. възраст.

L AVASTONE BL ACK
518000088

DENIM BLUE
518000092

MANHAT TAN GRE Y
518000090
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ЕРГОНОМИЧНИ РАНИЦИ

BEYLA.TWIST
ФУНКЦИИ

ОМЕКОТЕНИ РАМЕННИ 
ЛЕНТИ ЗА КРЪСТОСАНО 
ИЛИ ПАРА ЛЕЛНО НОСЕНЕ 
Свобода на избор

ОМЕКОТЕН КОЛАН 
ОКОЛО КРЪСТА
Комфортно носене

МЕ Х АНИЗЪМ ЗА 
ЗАКОПЧАВАНЕ С Е ДНО 

ИЗЩРАКВАНЕ 
Лесно и бързо

НОСЕНЕ В ЕСТЕСТВЕНАТА 
ЗА ДЕТЕТО ПОЗИЦИЯ С 
РАЗТВОРЕНИ КРАЧЕТА

Ергономично правилна за 
правилното развитие на 

тазобедрените стави

ЗАКОПЧАВАНЕ
Механизъм за лесно 
откопчаване и закопчаване

ЛЕСНА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ 
МАТЕРИ �
Удобство

ВГРА ДЕНА 
МУЛТИФУНКЦИОНА ЛНА 

ОПОРА ЗА ГЛАВАТА
Опора за главата & врата 

за деца с различен ръст
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ПОЗИЦИИ ЗА НОСЕНЕ

НОСЕНЕ ОТПРЕД 
С ЛИЦЕ ПО ПОСОКАТА 

НА ДВИЖЕНИЕ

СТРАНИЧНОНОСЕНЕ ОТПРЕД

НА ГРЪБ

НОСЕНЕ
ОТ НОВОРОДЕНО ДО ПРОХОЖДАЩО ДЕТЕ

Ергономично носене за бебета с всякакъв ръст.



BEYLA.TWIST



CONTENT
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ФУНКЦИИ BEYLA.TWIST

ЗАЩО  

BEYLA.TWIST?
ЗДРАВОСЛОВНО ЗА 

ДЕТЕТО НОСЕНЕ
ИНДИВИДУА ЛНО РЕГ УЛИРУЕМА 

ОПОРА ЗА ГЛАВАТА И ВРАТА

Регулируем седалищен панел.

С лента пред гърдите за 
по-добър комфорт.

Повишена безопасност 
по време на носене.

Комфортно носене и равномерно 
разпределение на тежестта.

Във всичките 4 позиции. Индивидуално регулируема според 
ръста и нуждите на бебето.

ЕРГОНОМИЧНО ПРАВИЛНА 
 ПОЗИЦИЯ ЗА НОСЕНЕ

МЕХ АНИЗЪМ  
ЗА ЗАКОПЧАВАНЕ

ПАРА ЛЕЛНО НОСЕНЕ 
НА РАМЕННИТЕ ЛЕНТИ

КРЪСТОСАНО НОСЕНЕ 
НА РАМЕННИТЕ ЛЕНТИ





Снимките и размерите на продуктите в този каталог са с указателна цел. 
 Възможни са разлики с реалните продукти и ние си запазваме правото на промени.

CYBEX GMBH / RIEDINGERSTR. 18 / 95448 BAYREUTH / GERMANY
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