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 Hordozótakaró

3 évszakos hordozótakaró az átmeneti és hideg időkben nagy segítség. Bármely hordozómárkával 
használhatod elöl- és háton hordozásnál. Állítható, újszülött kortól a hordozós kor végéig használható. 
Időjárásnak megfelelően variálható, hogy mennyire melegítse babádat és téged. Eső, hó, szél most már 
nem akadály.

Hogyan kezeld és tartsd tisztán

Hordozótakaród?

A hordozótakarót 30 fokon, kímélő programmal, folyé-
kony mosószerrel és ecetes öblítéssel mosd. Az ecet 
minden mosószert kiszed az anyagból, védi a színeket, 
a mosógéped, és a pánt nem fog csúszni. 

A Gremese Hordozótakaró használata

Amire figyelned kell a biztonságos hordozáshoz

A helyes babahordozás fontosabb szabályai

1. Ügyelj arra, hogy megfelelően támaszd meg a csípőövet, a baba lába legyen „M” (terpesz 
guggoló) vagy terpesz lábtartásban. 

2. A hordozó érjen térdhajlattól térdhajlatig, ekkor megfelelő a baba alátámasztása. Némely 
hordozóban azonban lehetséges, hogy az eszköz nem ér ki térdhajlatba, mégis minimum vízszin-
tesen tartja a baba lábát. 

3. A baba álla alatt legyen két ujjnyi szabad hely az akadálytalan levegővétel miatt, tehát ne 
rogyjon bele a hordozóba. 

4. Az elöl hordozás során olyan magasra kösd a babádat, hogy egy puszit tudj adni a buksijára. 

5. Kellően szorosan kösd magadra, tehát ha hajolsz, a babád ne mozduljon el külön tőled. Ne 
legyen számodra fojtó érzés, nem kell kényelmetlenül lenned, de ha úgy érzed, hogy mindenféle 
gond nélkül tudod még a hordozót szorosabbra venni, akkor húzz, állíts rajta. 

6. Elsődleges és legegészségesebb hordozási forma a függőleges, tehát a babádat így hordozd. 

7. A kifelé fordított hordozás nem tartozik az egészséges helyzetek közé, így a babád mindig 
befelé, feléd nézzen. Ha már nagyon kíváncsi, forgolódik, kötheted a picit a csípődre, vagy a 
hátadra - hordozótól függően. 

8. Fejét nem tartó babád tarkóig/fülközépig támaszd meg a hordozóval. Kb. 4 hónapos kortól 
babádat minimum a válláig támaszd meg a eszközzel. Ez a minimum határ, ettől természete-
sen el lehet térni (pl. fél évest is megtámaszthatsz tarkóig). 

9. Ha nagyobbacska babád a felsőtestét már szépen tartja és szeretné kitenni a kezeit, akkor 
hónaljig megtámasztva ezt meg tudod oldani.

Végtelenül egyszerű. Miután betetted babádat a hordozó-
ba, a takarót ráteríted, és a pántokat - átbújtatva a takaró 
oldalán található két-két fülön -, masnira kötöd.

A kapucnit, valamint a takaró alját tetszés szerint igazítha-
tod babádra a gumik és a stopgombok segítségével.

A lábak, a polár lábzsákba kerülnek, melyek remekül 
melegítik a pici lábait. Nulla fok körül a belső polár ré-
teget ki is veheted.
Elöl hordozásnál melegítheted kezedet a polár zsebben.

A kapucni különösen jó szolgálatot tesz pl. hóesésben, 
zivatarban, szélben. Ha nincs rá szükséged le is paten-
tolhatod. Ha zárt helyre mész, csak leveszed a hordo-
zótakarót, beleteszed a szütyőbe, azt meg feldobod a 
válladra. :)



Nagyon nagyon szépen köszönöm Neked a fantasztikus hordo-
zótakarót. Óriási segítség a hidegebb időben, hogy nem kell a 

törpét kicsatolni, levetkőztetni, ha bemegyünk valahová. Imádjuk 
és mégegyszer köszönjük. „

„



2. Húzd rá a baba lábaira az 
előre beállított lábzsákot.

1. Méretre állítás után fogd magad elé a takarót a pántok-
nál fogva, majd húzd fel a baba tarkójáig. A pántokat dobd 

át a válladon, hátul lógjanak le, majd fogd meg őket.

4. Az egyik pántot fogd be hátul a lábad közé, a másikat 
pedig fentről lefelé fűzd át a két fülön.

3. A pántokat keresztezd a 
hátadon.

5.  Az átbújtatott pántot húzd hátra, majd fogd be a 
lábad közé, és a másik pántot is fűzd át a füleken.

6. A két pánt segítségével 
húzd kellő szorosra a takarót 

magatokon.

7. Köss egy masnit a pántok 
végén.

Kész is vagy.
Kellemes hordozást!

Gremese Hordozótakaró használata elöl

keresd további

útmutatóinkat online



1. Méretre állítás után fogd magad 
elé a takarót a pántoknál fogva, 

majd vidd hátra.

2. Húzd fel a takarót a baba tarkójáig. 3. A vállad felett hozd előre a pántokat, fogd össze az 
egyik kezeddel, míg a másikkal ráhúzod a baba lábaira 

az előre beállított lábzsákot.

4. Az egyik pántot fogd be 
a lábad közé, a másikat elöl 

vezesd keresztbe.

5.  Az egyik pántot fogd be a lábad közé, a másikat (elöl 
keresztben vezetve) fűzd át fentről lefelé a takaró oldalán 

lévő füleken – majd csináld meg ezt a másik pánttal is.

6. Köss egy masnit elöl
a pántokra.

Kész is vagy.
Kellemes hordozást!

Az alvócsuklyát a patentok segítségével rögzítsd a hordozó-
takaróra. A hordozó vállpántján található bújtatókon átfűzve 

tudod a babád fejét védeni vele.

Gremese Hordozótakaró használata háton

keresd további  

útmutatóinkat online 



Válassz Gremese hordozót

Karikás hordozókendő Rugalmas hordozókendő

Mei Tai

Állítható Baby Tai

Csatos hordozó
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