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Allt du behöver
Bärsele One är vår allra senaste bärsele. Den är perfekt för dig som vill ha en ergonomisk bärsele med makalös komfort. Och ett måste för dig som
vill ha varierat bärande under lång tid. Du kan bära både på mage och rygg – det är enkelt och bekvämt i alla lägen. Bärsele One är allt du behöver.

Visste du att det tog mer än 1000 dagar att utveckla Bärsele One?

Bärsele One
Den multifunktionella bärselen för mage och rygg

Från nyfödd till 3 år
Ger rätt stöd för ditt växande barns huvud, rygg och
höfter.

4 sätt att bära på mage och rygg
Har ett särskilt läge för nyfödd, möjlighet till inåtvänt och
utåtvänt bärande samt ryggbärande.

Ergonomisk bärsele med maximal komfort
Justerbar design med rejält vadderade axelband och
avlastande midjebälte.

Optimalt läge för
nyfödd. Bär din
nyfödda högt upp på
bröstet, nära hjärtat.

Bekvämt inåtvänt
läge. Ergonomiskt
utformad för både dig
och ditt växande barn.

Möjlighet att bära
utåtvänt. Upptäck
världen tillsammans
när ditt barn är redo.
Från 5 månader.

Enkelt att bära på
ryggen. Sätt ditt barn
på ryggen utan hjälp,
enkelt och säkert med
en rörelse. Från 12
månader. 
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Visste du att mer än 100 familjer har varit med och testat Bärsele One?

Från nyfödd till 3 år
Bärsele One kan du använda under lång tid. Direkt från födseln (min
3,5 kg) utan något spädbarnsinlägg och ända upp till ca 3 år (max 15
kg). Bärselen ger rätt stöd för ditt växande barns huvud, rygg och
höfter. Utvecklad i nära samarbete med ledande barnläkare, precis
som våra övriga bärselar. Läs mer om vårt mångåriga samarbete med
barnläkare. (1)

 

4 sätt att bära på mage och rygg
Bärsele One är enkel att använda själv i alla lägen. Den har ett särskilt
höjdläge för att du ska bära din nyfödda på bästa sätt – högt upp på
bröstet i inåtvänd position, hjärta mot hjärta. Från ca 4 månader
används det nedre höjdläget och då kan du bära både inåt- och
utåtvänt. Från 12 månader kan du också bära på ryggen. Det är enkelt
och säkert att sätta barnet på ryggen utan hjälp. Se instruktionsfilmen
eller ladda ner manualen. (2)

 

Ergonomisk bärsele med maximal komfort
Med Bärsele One får du och ditt barn total komfort under hela
användningstiden. Genomtänkt ergonomisk design med avlastande
midjebälte och vadderade, formsydda axelband för dig. Mjukt och skönt
för ditt barn med vadderad sits, utåtvridna sömmar och justerbar bredd
för benställningen. Dessutom stadigt och justerbart huvudstöd som
kan vikas ner när barnet bärs utåtvänt. 
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http://www.babybjorn.se/om-oss/lakarsamarbeten/barselar/
http://www.babybjorn.se/produkter/barselar/barsele-one/barsele-one/tabs/specifikationer-instruktioner/


 

 
Trygghet från allra första början
Små bebisar behöver mycket kroppskontakt under de första månaderna för att må bra. Din kroppsvärme, ljudet av dina hjärtslag och din röst är
välbekant och tryggt. Närheten till dig blir en lugn hamn i en värld full av nya intryck, och ditt lilla barn lär sig känna tillit. Läs mer om hur vi tänker kring
att bära barn.
 

Under Frågor och svar (3)  hittar du de vanligaste frågorna om BABYBJÖRN Bärsele One. Du är självklart alltid välkommen att kontakta vår
Kundservice (4) .
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http://www.babybjorn.se/kundservice/Fragor-och-svar/barselar/barsele-one/
http://www.babybjorn.se/kundservice/


Specifikationer& instruktioner
Ålder 
Från nyfödd till ca 3 år
Min. 3,5 kg/53 cm
Max. 15 kg/100 cm

Obs!
Min. ålder utåtvänt läge: 5 månader
Maxvikt i utåtvänt läge: 12 kg

Materialinformation
Bomullsmix
Huvudmaterial: 60 % bomull, 40 % polyester
Foder: 100 % bomull
Insida midjebälte: 100 % polyester

Testat och säkert
Alla material är snälla mot ditt barns hud och ofarliga att smaka på. Garanterat fria från häsofarliga ämnen. Uppfyller kraven för Öko-Tex Standard 100,
klass 1 (5)  för babyprodukter. 

Skötselråd
Maskintvätt 40 °C. Tvättas separat. Använd ett miljövänligt och skonsamt tvättmedel utan blekmedel.

Links
1. http://dev.babybjorn.se/om-oss/lakarsamarbeten/barselar/
2. http://dev.babybjorn.se/produkter/barselar/barsele-one/barsele-one/tabs/specifikationer-instruktioner/
3. http://dev.babybjorn.se/kundservice/Fragor-och-svar/barselar/barsele-one/
4. http://dev.babybjorn.se/kundservice/
5. http://dev.babybjorn.se/om-oss/vart-ansvar/produktsakerhet/sakra-textilier/oko-tex/
6. http://dev.babybjorn.se/ImageVault/Images/id_2485/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
7. http://dev.babybjorn.se/kundservice/Fragor-och-svar/barselar/barsele-one/
8. http://dev.babybjorn.se/kundservice/

Här kan du enkelt ladda ner manualen till Bärsele One. (6)

Under Frågor och svar (7)  hittar du de vanligaste frågorna om BABYBJÖRN Bärsele One. Du är självklart alltid välkommen att kontakta vår
Kundservice (8) .
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