Sammenligning av fullklipsseler

Beco Gemini

Beco 8

Boba 4G

Ergobaby
Adapt

Ergobaby
Original

Ergobaby
360

Lillebaby
Complete

Lillebaby
Essentials

Pikkolo

Tula
Standard

Vektgrense

3,2 - 15,6kg

3,2 - 20kg

3,2 - 20kg

3,2 - 20kg

3,2 – 20kg
Nyfødtinnlegg til
minst 5,5kg OG
4mnd

3,2 – 15kg
Nyfødtinnlegg til
minst 5,5kg OG
4mnd

3,2 - 20kg

3,2 – 20kg
Nyfødtinnlegg til
minst 5,5kg OG
4mnd

3,6 - 18kg

3,2 – 20kg
Nyfødtinnlegg til
minst 7kg OG
4mnd

Posisjoner

Mage,
forovervendt,
rygg, hofte

Mage,
forovervendt,
rygg, hofte

Mage og rygg

Mage, rygg og
hofte

Mage, rygg og
hofte

Mage,
forovervendt,
rygg, hofte

Mage,
forovervendt,
rygg, hofte

Mage og rygg

Mage,
forovervendt,
høy ryggbæring,
rygg, hofte

Mage og rygg

Brukervennlighet
nyfødt

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
Enkel å justere.

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
Enkel å justere.
Ekstra sittepute
medfølger.

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
Enkel å justere.
Ekstra sittepute
medfølger.

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
Enkel å justere.

***
Krever
nyfødtinnlegg
Klumpete og
vanskelig

***
Krever
nyfødtinnlegg
Klumpete og
vanskelig

****
Krever ikke
nyfødtinnleggBlir
klumpete ved
justering.

***
Krever
nyfødtinnlegg
Klumpete og
vanskelig

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
Enkel å justere.

***
Krever
nyfødtinnlegg
Klumpete og
vanskelig

Egnet i varmt
vær?

Standard Gemini
er tykk. Gemini
Coolis er tynnere,
men gir også
mindre støtte.

Har innebygget
panel i mesh for
kjøling på
varme dager.

100% bomull,
ingen ekstra
åpninger for
ekstra kjøling.

100% bomull,
ingen ekstra
åpninger for
ekstra kjøling.

Standard er
tykk.
Performance er
mesh og kan
være kjøligere.

360 er tykk. 360
Complete er
Cool Air har
tykk. All Seasons
panel i mesh for
har panel i
kjøling på varme
mesh. Airflowdager.
alternativ er
veldig kjølig.

Relativt tynn.
Essentials All
Seasons har
panel i mesh.

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
ekstra kjøling.

Standard er
tynn. Tula Coast
har panel i mesh.

Fordeler

Kryssbare
stropper ved
magebæring

Kryssbare
stropper ved
magebæring

Langt panel,
supert til lange
barn

Veldig justerbar!
Kryssbare
stropper ved
magebæring

Billig. Kort panel
– fint til barn
som ikke vil ha
armene inni
selen

Beste mulige
alternativ ved
forovervendt
bæring

Veldig justerbar!
Varer lenge,
passer både liten
og stor baby.

Mye for
pengene!
Kryssbare
stropper ved
magebæring

Veldig justerbar!
En av få seler
som egner seg til
høy ryggbæring

Godt justerbar.
Stort utvalg i
farger og prints!

Krever
nyfødtinnlegg.
Kan ikke krysse
stroppene. Kort
panel forkorter
brukstiden.

Krever
nyfødtinnlegg.
Borrelås på
midjebeltet. Kan
ikke krysse
stroppene på
ryggen. Kort
panel forkorter
brukstiden.

Muligens for
justerbar – kan
være forvirrende
med så mange
muligheter.
Tidkrevende å
justere panelet.

Krever
nyfødtinnlegg.

Veldig myk, kan
oppleves som
ustødig.

Kan ikke krysse
stroppene på
ryggen. Bredt
panel, kan
oppleves ustødig
til små barn.

Ulemper

Smal sele med lav Dyr, finnes kun i
vektgrense.
en farge
Ubehagelig ved
foreløpig.
ryggbæring.

Kan ikke krysse
stroppene på
ryggen. Ikke
egnet til
hoftebæring.

Hette/hodestøtte

Ingen hette.
Hodestøtte kan
foldes opp og
ned.

Hette og
hodestøtte (kan
foldes opp og
ned).

Avtagbar hette

Hette og
hodestøtte (kan
foldes opp og
ned).

Fastsydd hette

Hette og
hodestøtte (kan
foldes opp og
ned).

Hette og
hodestøtte (kan
foldes opp og
ned).

Fastsydd hette

Fastsydd hette

Avtagbar hette

Festemåte
midjebelte

Klips, usentrert

Klips i siden

Klips i midten

Klips i siden,
polstring hele
veien rundt

Klips i siden

Tjukt belte med
borrelås

Klips i siden

Klips i siden

Klips i midten

Klips i midten

Justering
skulderstropper

Justeres i siden
på panelet

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet

Justeres i enden
av stroppen

Justeres i enden
av stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres på to
måter i enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet

Panel - bredde

18 – 33cm
(justerbart)

18 – 36cm
(justerbart)

37cm

25 – 37cm
(justerbart)

36cm

15 – 33cm
(nyfødtinnlegg
vs selen)

18 – 37cm
(justerbart)

36cm

20 – 33cm

37cm

42cm

38cm (47cm
med hodestøtte)

33cm

36cm (46cm
med hodestøtte)

36cm (47cm
med hodestøtte)

38cm

38cm

39cm

Panel - høyde

38cm (47cm med
38cm (47cm
hodestøtte)
med hodestøtte)

Lengde
skulderstropp

58 – 114cm

58 – 114cm

51 – 101cm

66 – 116cm

71 – 114cm

56 – 112cm

71 - 117cm

64 – 125cm

58 – 114cm

58 – 127cm

Lengde
midjebelte

69 – 150cm

60 – 137cm

61 – 149cm

66 – 140cm

66 – 140cm

74 – 135cm

66 – 140cm
(forlenger kan
kjøpes)

69 – 142cm
(forlenger kan
kjøpes)

40 – 137cm

69 – 150cm

BILDE
KOMMER!
Angelpack

Connecta

Liliputi
Tula FTG

Manduca
KolKol

Soulslings
AnoonA

Emeibaby

Kokadi Flip

Wompat

Vektgrense

4,5 – 18kg

3,5 – 24kg

3,5 – 20kg
(Nyfødtinnlegg
til baby kan sitte
med beina ut!)

3,2 – 20,4kg

3,5 – 20kg
(Nyfødtinnlegg til
baby kan sitte
med beina ut!)

3,5 – 20kg
(Pute til minst
6kg)

3,2 – 20kg

3,6 – 15kg

Nyfødt - 18mnc

3,5kg - 18mnd

Posisjoner

Mage, hofte og
rygg

Mage, hofte og
rygg

Mage, hofte og
rygg

Mage og rygg

Mage, hofte og
rygg

Mage og rygg

Mage,
forovervendt,
rygg og hofte

Mage og rygg

Mage og rygg

Mage og rygg

Brukervennlighet
nyfødt

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg
(mulig å smalne
panelet med en
snor) Enkel å
justere.

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Selen kan
justeres

****
Krever
nyfødtinnlegg.
Innebygd.

***
Krever pute.

***
Krever ikke
nyfødtinnlegg,
men noen
opplever at den
gir litt lite støtte.

****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Veldig fleksibel!

***
Krever ikke
nyfødtinnlegg,
men noen
opplever at den
gir litt lite støtte.

***
Krever ikke
nyfødtinnlegg,
men kan
oppleves som
ustødig og
massiv til de
minste

Egnet i varmt
vær?

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tykk.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tykk.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

To lag sjalstoff.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Sjalstoff. Tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Sjalstoff. Tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Fordeler

Liten og lett!
Kryssbare
stropper ved
magebæring

Liten og lett!
Kryssbare
stropper ved
magebæring

Kryssbare
stropper ved
magebæring

Veldig justerbar.

Veldig praktisk!
Kryssbare
stropper ved
magebæring

Tynt panel, god
polstring på
skulderstroppene

Veldig justerbar.

Veldig justerbar!
Vokser med
barnet.

Enkel i bruk.
Godt justerbar.

Kryssbare
stropper ved
magebæring

Kan være for
myk til å gi nok
støtte i ryggen

Passer best fra
6mnd

Kan ikke krysse
stroppene.

Passer best fra
6mnd

Krever pute til
nyfødt.
Kan ikke krysse
stroppene.

Kan være for
myk til å gi nok
støtte i ryggen

Kan ikke krysse
stroppene.

Kan være for
myk til å gi nok
støtte i ryggen

Kan være for
stor og ustødig
til de minste

Ulemper

****
****
Krever ikke
Krever
nyfødtinnlegg,
nyfødtinnlegg.
men panelet må Innebygd (festes
smalnes inn
med knapp, og
med en stropp.
kan enkelt
Enkel å justere.
fjernes)

Hette/hodestøtte

Hodestøtte og
avtagbar hette

Fastsydd hette

Hodestøtte og
avtagbar hette

Avtagbar hette

Hodestøtte

Fastsydd hette

Hodestøtte og
avtagbar hette

Fastsydd hette

Fastsydd hette
som kan rulles
opp og brukes
som hodestøtte

Fastsydd hette

Festemåte
midjebelte

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i siden

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Justering
skulderstropper

Justeres i siden
på panelet

Justeres i siden
på panelet

Justeres i siden
på panelet og i
enden av

Justeres i siden
på panelet og i
enden av

Justeres i siden
på panelet og
oppå skulderen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av

Justeres i siden
på panelet.

Justeres i siden
på panelet.

Justeres i siden
på panelet og i
enden av

stroppen

stroppen

stroppen

stroppen

Panel - bredde

33cm

36cm

33cm
(48cm med
forlengere)

13 – 38cm

35cm

38cm

20 – 32cm

30 – 59cm

xx – 42cm

38cm

Panel - høyde

46cm (med
hodestøtte)

38cm

Justerbart
Maks 40,5cm

28 – 43cm

35 – 42cm

38cm

32 – 40cm

23 – 36cm

34cm

38cm

Lengde
skulderstropp

43 – 132cm

38 – 96,5cm
(Petite:
34 – 82,5cm)

55 – 111cm

54 – 121cm

50 – 124cm

39 – 104cm

50 – 138cm

39 – 99cm

Lengde
midjebelte

68,5 – 144cm

46 – 128cm

71 – 142cm

69 – 145cm

72 – 140cm

67 – 140cm

66 – 142cm

53,5 – 125cm

40 – 120cm

xx – 137cm

65 – 140cm

BILDE
KOMMER!

Go'Klompen
Knøtte

LennyLamb
Baby

LennyUp

Buzzidil
Baby

Integra 1

Buzzidil
Standard

Mamaruga
Zensling

Vektgrense

3,5 – 25kg

6 – 20kg

3,5 – 20kg

3,5 – 18kg

3,5 – 24kg

3,5 – 18kg

3 – 20kg

Posisjoner

Mage, hofte og
rygg

Mage og rygg

Mage og rygg

Mage og rygg
Kan brukes som
hip seat

Mage, hofte og
rygg

Mage og rygg
Kan brukes som
hip seat

Mage og rygg

Brukervennlighet
nyfødt

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Panelet kan
enkelt smalnes
inn med en snor

*
Ikke egnet

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Enkel å justere

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Enkel å justere

****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Smalnes inn med
en stropp.

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.
Enkel å justere

*****
Krever ikke
nyfødtinnlegg.

Egnet i varmt
vær?

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Relativt tynn.
Ingen ekstra
åpninger for
kjøling

Fordeler

Stroppene kan
krysses. Varer
lenge. Syr custom
på bestilling!

Veldig myk.
Justerbar

Veldig myk.
Justerbar – kan
brukes hele
bæreperioden

Ulemper

Ventetid ved
custom bestilling.

Ikke egnet til
nyfødt

Hette/hodestøtte

Avtagbar hette

Fastsydd hette

Fastsydd hette

Fastsydd hette

Fastsydd hette

Fastsydd hette

Avtagbar hette

Festemåte
midjebelte

Klips i midten

Klips med
sikkerhetsknapp
i midten

Klips med
sikkerhetsknapp
i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Klips i midten

Justering
skulderstropper

Justeres i siden
av panelet eller i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet og i
enden av
stroppen

Justeres i siden
på panelet

Panel - bredde

36cm

35cm

16 – 42cm

18 – 37cm

30cm

21 – 43cm

36 – 43cm

Stroppene kan
Stroppene kan
Stroppene kan
Elastisk sele –
festes på
krysses. Liten og
festes på
ypperlig til de
midjebeltet for
lett. Tar liten
midjebeltet for minste babyene.
bedre stramming
plass når den
bedre stramming
for de minste
ikke er i bruk!
for de minste

Panel - høyde

42cm
(32cm med
midjebeltet
brettet en gang)

40cm

30 – 40cm

30 – 42cm

50cm

32 – 42cm

37cm

Lengde
skulderstropp

45 – 95cm

41 – 94cm

50 – 112cm

38 – 80cm

43 – 125cm

38 – 80cm

53 – 111cm

Lengde
midjebelte

70 – 115cm

70 – 148cm

72 – 148cm

63 – 120cm

45 – 127cm

63 – 120cm

67 – 153cm

