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Fakta och bild: Testfakta i september 2007

Säkerhet
Fälla upp och 
packa ihop
Bära och 
transportera

Kundkontakt
Ca pris
Ca pris madrass

Vikt i kg
Madrassens tjocklek i mm
Nätsidor

Tillbehör

Testresultat (betyg 1–5, där 5 är bäst) 

Kommentar

Plus

Minus

babybjorn.com
1 800
Ingår

Babybjörn
Crib Light

5,0

5,0

5,0

5,0

5,5
35

Långsidor och 
kortsidor

-

Bäst i test 

Inga säkerhets- 
anmärkningar, lätt 

att hantera, låg vikt, 
tjock madrass.

Dyr

brio.net
600

Ingår

Carena
Travelbed

4,0

9,9
12

Långsidor

-

Bra

Inga säkerhets-
anmärkningar.

5,0

2,3

3,0

Relativt tung, 
tunn madrass, ingen 

monterings-
instruktion på 

sängen.

brio.net
1 000
Ingår

Carena
Alu Travelbed

5,0

1,7

4,0

4,0

Bra

Inga säkerhets- 
anmärkningar, lätt 
att transportera/ 

bära, ingår myggnät 
och bäddmadrass.

6,6
12

Långsidor

Myggnät, 
bäddmadrass

Dyr, tunn madrass,
ingen monterings-

instruktion på 
sängen, svår att 

packa ner i fodralet.

babyproffsen.se
500

Ingår

Babyproffsen
Babysleep Basic

4,0

3,3

3,0

3,7

8,5
15

Långsidor

-

Bra

Relativt enkel att 
fälla upp och 
packa ihop.

Tunn madrass, 
emballaget uppfyller 

ej de formella 
säkerhetskraven 
(kvävningsrisk).

Jysk
Travelbed Samson

4,0

2,3

3,0

3,4

7,1
15

Långsidor

-

Prisvärd

Billig

jysk.se
300

Ingår

Tunn madrass, 
ingen monterings-

instruktion 
på sängen, saknar 

tvättinstruktion, 
bruksanvisning 
uppfyller ej de 

formella säkerhets-
kraven (varningar 

saknas).

carlobaby.com
1 200
545

Nomad
Nomad

3,5

2,0

5,0

3,4

2,5
13

Långsidor

Tältpinnar, 
integrerat myggnät

Mer för utom-
husbruk

Låg vikt, möjligt 
att stänga till om 
barnet (integrerat 

myggnät).

Dyr, dragkedja på 
sidan för lätta att 

öppna (ej godkänt 
lås), svår att 

fäll upp och ihop, 
många lösa delar 

att hålla ordning på, 
tunn madrass, 

bruksanvisning och 
märkning uppfyller 

ej de formella 
säkerhetskraven 

(varningstext 
saknas).

worldwise.se
500

Ingår

Pogy
Worldwise

2,0

3,7

5,0

2,9

1,5
25

Gluggar på 
långsidor
Myggnät

Ej säker

Låg vikt, lätt att fälla 
upp och packa ihop, 
ätt att transportera/

bära, tjock madrass, 
myggnät ingår.

Sängsidorna viker 
sig vid belastning, 

låga väggar (barnet 
kan klättra ur), välter 
om barnet lutar sig 
mot sidorna, ingen 

monterings-
instruktion på 
sängen, bruks-
anvisning och 

märkning uppfyller 
ej de formella 

säkerhetskraven 
(varningstext 

saknas).

abc-design.se
1 500
Ingår

ABC design
Holiday Music

3,5

2,0

2,0

2,9

Tung och 
krånglig

Tjock madrass.

12,2
30

Långsidor

Skötbord, hylla och 
musikmobil

Dyr, väger mycket, 
dragkedja på gavel 

för lätt att öppna 
(ej godkänt lås), 
bruksanvisning 
uppfyller ej de 

formella 
säkerhetskraven 

(endast på tyska), 
ingen tvätt-

instruktion, många 
lösa delar att 

hålla ordning på.


