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Velkommen til Dagplejenet
Kvalitet & sikkerhed
Hos Dagplejenet stræber vi efter at tilbyde det bedste udstyr til både børn, dagplejemødre 

og personale. Derfor stiller vi store krav til udstyrets sikkerhed, brugervenlighed  og komfort. 

Udstyr til dagpleje og institution er ikke bare udstyr til børn. Det er også et arbejdsredskab, 

der skal være let at arbejde med. Det skal være ergonomisk korrekt og ikke overbelaste dag-

plejemor eller personale. 

Vogne til hverdagen
Vi ved at vognene og udstyret skal bruges af mange børn og skal holde til mange strabadser. 

Derfor har vi sammensat et sortiment af høj kvalitet og sikkerhed.

Sikkerhed
Hos dagplejenet er sikkerheden i fokus, og derfor finder du kun testet udstyr og testede 

vogne.

Alle TRILLE-vogne testes af ForbrugerLaboratoriet, som grundet sit brede kendskab til sikker-

hedskrav og danske brugsmønstre også bidrager med optimering af vognenes egenskaber. For-

brugerLaboratoriet har endvidere assisteret ved udarbejdelse af brugsanvisninger og udviklet 

et relevant testprogram til krybber, som ikke er omfattet af DS/EN 1888”. 

”Ved udvikling og optimering af BabyTrolds køretøjer (TRILLE barnevogne, TRILLE klapvogne 

og krybber) er der lagt vægt på brugervenlig funktionalitet, kvalitet og sikkerhed.

ForbrugerLaboratoriet er et akkrediteret laboratorium.

Babytrold
Bag Dagplejenet står den danske virksomhed BabyTrold. BabyTrold startede i 1994, og har si-

den været leverandør og producent af barnevogne og babyudstyr i Danmark, Norge, Sverige 

samt Grønland, Færøerne og Tyskland. Et af BabyTrolds allermest solgte produkter er TRILLE.

TRILLE er en stor serie af vogne og tilbehør. BabyTrold lægger mange kræfter i udviklingen af 

såvel praktiske som sikkerhedsmæssige detaljer.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Vi hjælper og vejleder dig gerne om vore produkter, så du får netop det, du har brug for. Det 

betyder også, at hvis du har særlige ønsker eller forslag til, hvordan vi gør vore produkter 

endnu bedre, hører vi gerne fra dig.

Besøg også vores hjemmeside dagplejenet.dk
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ALFA

TRILLE® Alfa er en praktisk 
tvillingeklapvogn med kaleche.
Fodpose kan tilkøbes 
 
Vognen er lavet i PVC fri skai og er derfor 
let at rengøre. Meget ideel til dagpleje 
og institutioner.
Kan komme igennem standard døråbning.
Testet iht. EN 1888:2012.

Mål sæde 95 x 53 x 21 cm

Styrhøjde 85 - 105 cm

Anbefalet alder  6 mdr. - 3+ år

Farvekombinationer
Grå skai PVC FRI

SKAI

SIDDEPUDE

Varenr. 12-54G
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KRYBBEN

BabyTrold Krybben er en populær træ-krybbe til børn i  
vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.
Krybben er fremstillet af formaldehydfri materialer. 

• Sortlakeret robust stålstel
• 2 faste og 2 svingbare hjul
• Forskydelig kaleche
• Forlærred
• Isoleret bund med flamingo og ekstra bundplade  
• Madras med rengøringsvenlig overtræk 
• Navneskilt
• Selebeslag

Krybben er let at flytte rundt med.
Stige og regnslag kan leveres som ekstra tilbehør.
Indvendige mål: 122 x 50 cm
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KRYBBE

TRILLE Krybben er udviklet i samarbejde med dagplejere og kommu-
nekonsulenter. Kalechen har IKKE kalechestænger, hvilket gør at den 
er lettere at slå op og ned i daglig brug. Den er lavet i PVC fri skai 
og er let at rengøre. 

Alle 4 hjul er drejelige så krybben let kan flyttes fra et sted til et 
andet. De 4 hjul kan alle låses og der kan tilkøbes krybbe monte-
ringsbeslag, hvis man har flere krybber ved siden af hinanden. Dette 
give krybben maksimal stabilitet. 

Seleringene i krybben er ekstra store, så det er let for  
dagplejeren at montere den godkendte barnevognssele.

TRILLE Krybben er testet 
på Forbrugerlaboratoriet 
i Danmark.

Ekstra tilbehør:
Madras
Regnslag

PVC FRI
SKAI

TRILLE® LETVÆGTS KRYBBE er let at flytte rundt med

Varenr. 11-20

Liggemål 40 x 106 cm

Anbefalet alder  0 - 3+ år

Tilbehør: Madras i flex tex

Farvekombinationer
Grå skai
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Det kraftige skai gør den specielt egnet til dagpleje. 

Gigant er udstyret med seleringe til barnevognssele, dobbelt 
støttefodsbremse, fuld understøtning af barnevognskassen og 
justerbart styr. 

Liggelængden er på hele 95 cm, og den store rummelighed gør, 
at børn indtil 3-års alderen kan benytte vognen. 

Leveres med massivhjul. Er testet iht. EN1888:2012.

TRILLE® GIGANT  
er sikkerheden selv.  
En stor og robust vogn 
med mange sikkerhedsdetaljer
og et gennemført design.  

PVC FRI

SKAI

GIGANT

Liggemål 95 x 40 x 23 cm

Styrhøjde 85 - 112 cm

Sammenklappet stel  97 x 63 x 31 cm

Vægt stel  8,5 kg

Vægt barnevognskasse  8,0 kg

Anbefalet alder  0 - 3 år

Farver: grå skai

Varenr. 11-10G
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TRILLE® MAGNUM STANDARD TIL 2 BØRN

MAGNUM

TRILLE Magnum er en stor institutionsvogn  
med plads til 4 børn
Vognen har hul i bunden og fodstøtte, der giver 4 børn en god komfort, når dagplejen skal på tur. TRILLE 
Magnum har et liggemål på 96 cm. TRILLE Magnum har ergonomisk styr og er syet i en slidstærk skai, der 
er let at rengøre. Hjulene har kuglelejer, der gør kørslen let og behagelig, og de forreste drejehjul kan lå-
ses. Der er lagt stor vægt på børnenes sikkerhed.
Vi demonstrerer, informerer og samarbejder gerne om de forskellige muligheder vedrørende TRILLE Magnum. 
En prisrigtig vogn i den bedste kvalitet.

Ekstra Tilbehør:  
Madras, varekurv (ekstra stor med god plads)

TRILLE Magnum kan også leveres  
uden servostyring til 2 børn.

TRILLE® MAGNUM MED LÅSBARE DREJEHJUL

Mål 96 x 56 x 20 cm

Vægt kasse  13,5 kg

Vægt stel 17,5 kg

Kan ikke klappes sammen 

Anbefalet alder  0 - 3+ år

Farver: grå skai og rød skai

Opbevaringsboks

PVC FRI

SKAI

DER ER GOD FODSTØTTE  
TIL SIDDENDE BØRN
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MAGNUM – MED MOTOR

Med en kraftfuld elmotor klarer du lettere bakkerne

Med en TRILLE Magnum med elmotor kommer du let 
og sikkert rundt med din barnevogn.

Det kan være hårdt at skubbe en barnevogn med 
fire børn, bare der er en lille bakke.

Med elmotor monteret på din barnevogn  
forcerer du let bakker og ujævnt terræn  
uden du overbelaster led og muskler.

TRILLE® MAGNUM MED ELMOTOR

MAGNUM TILBEHØR

Hjulbeskyttere VippebøjlePumpe
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TRILLE Bus til 6 personer med sæde i hver sin farve, 
så børnene let kan kende deres plads.

TRILLE Bus er beregnet til 6 børn. Vognen er med sine store drejehjul let at komme rundt med.  
Hvert sæde har sin egen farve, så børnene ved hvor de skal sidde. På ryglænet er der en lille lomme der 
matcher sædets farve til hvert enkelt barns egendele.

TRILLE Quadro er beregnet til 4 børn. Vognen er med sine store drejehjul let at kommer rundt med.  
Hvert sæde har sin egen farve, så børnene ved hvor de skal sidde. På ryglænet er der en lille lomme der 
matcher sædets farve til hvert enkelt barns egendele.

TRILLE Duo. Tvilling klapvogn til 2 børn. Vognen kører let og smidig, da den har store drejelige forhjul.

BUS

TRILLE BUS TIL 6 BØRN

TRILLE DUO KLAPVOGN TIL 2 BØRNTRILLE QUATRO TIL 4 BØRN
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 INDIE TWIN

Masser af fordele
1  Indie Twin er Bumbleride’s ter-

rængående tvillingevogn. Den er 
udstyret med 4 lufthjul, perfekt til 
alle terræner.

2  Indie Twin vejer 15 kg og er let 
sammenfoldelig med let aftagelige 
hjul; perfekt til at transportere.

3  Indie Twin har kalecher med SPF 
45 beskyttelse.

6  Indie Twin’s styr er højdejuster-
bart.

7 Indie Twin’s sæder har individuelt 
indstillelige ryglæn og fodstøtter.

9 Udstyr og ekstra tilbehør som til 
Indie.

Bumbleride Indie Twin er eminent 
til både helt små og ældre børn

En fantastisk tvillingevogn produceret i miljøven-
lige materialer.
På Indie Twin kan både ryglæn og fodstøtte ind-
stilles individuelt og dermed give det enkelte barn 
den bedste oplevelse og komfort. 

Med sine kun 75 cm. i bredden kommer Indie Twin 
uden problemer gennem dørkarme og de drejbare 
forhjul gør vognen nem at manøvrere.

Mål, slået op: 91 x 75 x 88 cm

Mål, sammenklappet: 81 x 75 x 38 cm

Vægt:  15 kg

Liggemål: 95 cm 

Testet til:  40 kg
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KLAPVOGNE

BABYTROLD JET

BABYTROLD SPRINTER

BABYTROLD SPEED

Paraplyklapvogn 
der fylder minimalt.

Ideel til ferie og 
den korte 
shoppingtur.

TRILLE Jet 
paraplyklapvogn 
er ideel at tage 
med på ferie.

Stoffet er dobbelt 
med polstring 
mellem 
stoflagene. 

Der er 
lameller i 
ryglænet, 
hvilket giver 
barnet mere 
siddecomfort.

Luksus paraplyklapvogn 
med indstilleligt ryglæn. 

Vognen leveres med kaleche  
og stor varekurv. 

Selen i vognen er polstret, 
så den ikke generer barnet.

Leveres i farverne  
Sort, Pink, Turkis, 
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REGNSLAG

Regnslag til jogger og kaleche klapvogn
Sort • art. 21-10s

Regnslag til barnevogn • Hvid • art. 21-11h • Kombi art. 21-13hRegnslag til barnevogn • Sort • art. 21-11s • Kombi art. 21-13s

Regnslag til barnevogn • Brun • art. 21-11b • Kombi art. 21-13bRegnslag til barnevogn • Turkis • art. 21-11tu • Kombi art. 21-13tu

REGNSLAG & MYGGENET
Findes også i:

Monster Lime • art. 21-10ml
Monster Pink • art. 21-10mp

Insektnet • Sort • art. 21-21
Insektnet • Brun • art. 21-21b

Findes også i:
Elefant • art. 21-21el
Sort Blomst • art. 21-21sr
Sæl • art. 21-21d
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REGNSLAG

Regnslag til krybbe • Sort • art. 21-09

Regnslag til Indie Twin, 2 lifte • Sort • art. 21-01

Regnslag til Trille Magnum, 4 børn, 2 hætter • Sort • art. 21-04

Regnslag til Indie Twin, 1 lift + klapvognsdel • Sort • art. 21-02
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SELER

Testet af ForbrugerLaboratoriet
Opfylder alle krav i EN 13210:2014
Sikkerhedsgruppe A® – www.forbrugerlab.dk

Testet af ForbrugerLaboratoriet
Opfylder alle krav i EN 13210:2014
Sikkerhedsgruppe A® – www.forbrugerlab.dk

Scan og læs mere
om seler

Scan og læs mere
om seler

Trilleselen • art. 21-05

BabyTrold Selen • art. 21-06

Testet af ForbrugerLaboratoriet
Opfylder alle krav i EN 13210:2014
Sikkerhedsgruppe A® – www.forbrugerlab.dk

Testet af ForbrugerLaboratoriet
Opfylder alle krav i EN 13210:2014
Sikkerhedsgruppe A® – www.forbrugerlab.dk
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Kopholder til vogn og cykel
art. 11-50

Kopholdere findes også i:
Kopholder Grøn Ko • art. 11-49gko

Smart kopholder i plast
til at tage med på tur!

Kan sættes fast på vognen 
eller cykelstyret.

Plast Kopholdere findes også i:
lyserød 11-50LR og lyseblå 11-50LB

Kopholder Brun
art. 11-49b

Kopholder Turkis
art. 11-49tu

Kopholder Lime
art. 11-49l

Kopholder Lyserød
art. 11-49lr

Kopholder • Sort
art. 11-49s

KOPHOLDERE

Kopholder til tvillingevogn
art. 11-48s
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Smart kopholder i plast
til at tage med på tur!

Kan sættes fast på vognen 
eller cykelstyret.

Plast Kopholdere findes også i:
lyserød 11-50LR og lyseblå 11-50LB

TERMOKØREPOSER

Termokørepose med forlænger
Rød art. 15-14r
Sort art. 15-14s
Turkis art. 15-14tu
Brun art. 15-14b

Termokørepose • Sort
art. 15-15s

Basic Kørepose • Sort • art. 15-24

Termokørepose Twin
Sort art. 15-15t
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ONE SIZE

Findes også  
i farverne:
• Brun
• Turkis
• Blå
• Rød
• Orange
• Lime

Køredragt • Sort • art. 15-18b

Køredragt • Pink • art. 15-18p

Blød fleecepose 
med huller til 
barnevognssele.

KØREDRAGTER

BABYPOSER
NYHED 
Babypose med dun

Sort • art. 15-24s
Hvid • art. 15-35h
Lyserød • art. 15-35lr
Lyseblå • art. 15-35lb
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Hoved- Halefad • Hvid • art. 19-08h
Hoved- Halefad • Lyseblå • art. 19-08lb
Hoved- Halefad • Lyserød • art. 19-08lr

Badekar • Hvid • art. 19-10h
Badekar • Lyseblå • art. 19-10lb
Badekar • Lyserød • art. 19-10lr

Vaskefad • Hvid • art. 19-09h
Vaskefad • Lyseblå • art. 19-09lb
Vaskefad • Lyserød • art. 19-09lr

TOILETARTIKLER

Potte • Hvid • art. 19-07h
Potte • Lyseblå • art. 19-07lb
Potte • Lyserød • art. 19-07lr

Smart blespand til refiller 
Blespand • art. 49009

Refill all in one • art. 49008 
(passer også til andre blespande) 

Refill Weekend • art. 49008 
(passer også til andre blespande)
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VIPPESTOLE

Puslespil til gulv • Bogstaver
art. 20-32bog

Puslespil til gulv • Tal
art. 20-32tal

Vippestol • Rød • art. 20-28r

Vippestol • Sort • art. 20-29s

GULVPUSLESPIL
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HAVE-LEGE-BORD 

Trappegitter • Lara • art. 22-18

TRAPPEGITTER

Trappegitter
Leo • art. 22-20

Forlænger
Leo • art. 22-20-1

Have-Lege-Bord • art. 20-49
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Sengerand • Turkis • art. 17-41tu
Sengerand Lux • Turkis • art. 17-40tu

Barnevognspude • Turkis • art. 20-61tu Ammepude • Turkis • art. 19-21tu

Sengerand • Hvid • art. 17-41h
Sengerand Lux • Hvid • art. 17-40h

Ammepude • Hvid • art. 19-21h

Sengerand • Lilla • art. 17-41li
Sengerand Lux • Lilla • art. 17-40li

Barnevognspude • Lilla • art. 20-61li Ammepude • Lilla • art. 19-21li

Sengerand • Sort • art. 17-41s
Sengerand Lux • Sort • art. 17-40s

Barnevognspude • Sort • art. 20-61s Ammepude • Sort • art. 19-21s

ENSFARVET TEKSTIL
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Vi leverer også 
ensfarvet sengetøj

Findes også til 

Magnum

Puslepude • Turkis • art. 18-31tu

Puslepude • Hvid • art. 18-31h

Puslepude • Lilla • art. 18-31li

Puslepude • Sort • art. 18-31s

Taske til barnevogn • art. 21-42s
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Seng • Laura • Hvid art. 16-14h • Sort art. 16-14s

SENGE

Mia seng • Hvid • art. 16-16h • Sort • art. 16-16s Weekendseng • Sort • art. 16-13s
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Sengelinned • Sæl • art. 17-61d & 17-71d 

Stolehynde Universal • Sæl • art. 20-51d

Stolehynde Luksus • Sæl • art. 20-52d

Sengerand • Sæl • art. 17-41d 
 Sengerand Lux • Sæl • art. 17-40d 

Ammepude • Sæl • art. 19-21d
Ammepude • Sæl • Fiber • art. 19-19d

SÆL

I serien findes også:
Puslepude • Sæl • art. 18-31d
Kravlegårdstæppe 100x100 • Sæl • art. 18-44d
Kravlegårdstæppe 80x80 • Sæl • art. 18-43d

Sækkestol • Sæl • art. 20-37d

Barnevognspude • Sæl • art. 20-61d

Drømmepose
Sæl • art. 15-28d
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Stol-Let • art. 20-47

BabyTrold Stolen 
Sort • art. 20-46s
Hvid • art. 20-46h

Sammenklappeligt puslebord
 Sort • art. 18-23s

BabySit
art. 20-00s

BabySit er testet iht. 
EN 16120:2012+A1:2014.

BØRNEMØBLER
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Foldemadras med taske • art. 17-35sfr

Hagesmæk coatet
Let at tørre af

art. 20-16

Madrasser
Sengemadras • art. 17-21 & 17-33 
Barnevognsmadras 92 cm • art. 17-13
Barnevognsmadras 90 cm • art. 17-12
Barnevognsmadras 85 cm • art. 17-18
Tvillingemadras • art. 17-15
Liftmadras • art. 17-11 & 17-14

Dyne/pudesæt
art. 17-81, 
17-82, 17-83 & 17-84

Jersey lagen Barnevogn:
Brun art. 17-94b • Sæl art. 17-94d • Hvid art. 17-94h
Lyseblå art. 17-94lb • Lilla art. 17-94li • Lyserød art. 17-94lr
Pink art. 17-94p • Sort art. 17-94s • Turkis art. 17-94tu
Giraf art. 17-94x

Jersey lagen Seng:
Sæl art. 17-93d • Ko art. 17-93ko • Giraf art. 17-93x
Brun art. 17-93b • Grøn art. 17-93gr • Hvid art. 17-93h
Lyseblå art. 17-93lb • Lilla art. 17-93li • Lyserød art. 17-93lr 
Pink art. 17-93p • Sort art. 17-93s • Sand art. 17-93sa
Turkis art. 17-93tu

MADRASSER & TEXTILER

Barnevognsmadras
MemorySkum 

art. 17-13ms • 17-12ms • 17-18ms
17-15ms • 17-14ms • 17-11ms
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