
 

YEMAYA е Богиня на океаните и майчинството в Бенин,Нигерия. 

 

Дизайн 

  

Двата странични елемента наподобяват листенца на цвят. С растежа на бебето се 

разтварят и те, наподобявайки разцъфване на цвете. Това е основен елемент на 

дизайна на кенгуруто. Чрез него вашето дете е още по-защитено.  

 

 

 
Продукт: кенгуру за носене на бебе 

Продуктова серия: Cybex Platinum 

Предназначено за деца от раждането до тегло 12кг. (0м – 2г.) 

Тегло на продукта: 0.650гр. 

Позиции за носене: обърнато с лице към родител, на гърба на родителя, на хълбок (настрани). 

Цветове: 

 

Начини на закопчаване/привързване - колана за кръста е с катарама за закопчаване и ленти през рамо за завързване. 

 

Предимства: 

 Удобство и индивидуално регулиране при носене 

 Раменните ленти могат да се носят паралелни или 

кръстосани 

 Не е нужно допълнително регулиране на катарамите 

 Отпускането или пристягането на лентите е лесно 

 Пасва автоматично на бебета с различен ръст 

 Дава опора без да притиска врата на бебето 

 

ПОЗИЦИИ ЗА НОСЕНЕ 

Има 3 позиции за носене: 

Отпред (за новородени), На хълбок (след като детето има добър контрол на главичката си), На гръб (детето трябва да има добър контрол 

на главата, гърба и торса си). 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Регулируем панел за сядане - може да се разтяга от 20 до 40см., практично вършейки своята функция за целия времеви период. Обхваща 

и стига до коленете на бебето.  

 
 
Заоблена опора за гърба – не упражнява натиск върху гърба, материята обгръща детето наподобявайки усещане за 

прегръдка. 

Усещането за прегръдка, което има детето – материята е еластична и обгръща бебето, давайки му опора. 

 

 

 

Мултифункционална опора за главата – дискретно скрита под 

слоеве плат, дава опора на врата, може изцяло да покрие 

главата. 

 

Разпределение на тежестта 

Раменните ленти могат да се носят кръстосани или паралелно. 

Колана на кръста е с меки подложки. Всичко това не натоварва 

гърба и раменете на родителя при носене на детето. 

 

 

 

 
CYBEX GMBH 
Riedinger Str. 18  
95448 Bayreuth / Germany 
Tel. +49 921 78511-0 
Fax. +49 921 78511-999 

WWW.CYBEX-ONLINE.COM 
 

 

Вносител Раяленд ООД 

Гр. Варна, бул. Цар Освободител 255,  

тел. 052/ 566464 

www.rayatoys.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.cybex-online.com/
http://www.rayatoys.com/

