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Klasszikus megkötős és 
karikás hordozókendő

Minőség: I. osztály | Quality: Class 1 | Gyártja és forgalmazza: NaMo Eco Kft. | Manufactured and distributed by: NaMo Eco LTD | nandu-wrap.com
Összetétel: 100% Pamut | Component: 100% Cotton |  Származási hely: Magyarország | Made in EU
Termékeinket kizárólag magyar munkaerő alkalmazásával készítjük (tervezés, szövés, szabás-varrás, teljes arculati kivitelezés, csomagolás). 

A hordozókendő lehetséges megkötéseit ábrázoló képsorai és videói bárki számára elérhetőek a nandu-wrap.com oldalunkon és a YouTube-on: nandu-wrap.com/youtube
Szakszerű segítségért fordulhat személyesen Nandu gyártói tanácsadóhoz vagy hordozási tanácsadóhoz.

A karikás hordozókendő egy rövid, különleges szövésű anyagból készült, féloldalas 
eszköz. A karikákba befűzött anyag meghúzásával, lazításával állítható a baba méreté-
re a kendő. A féloldalas terhelés miatt javasolt váltogatni az oldalakat a hordozó sze-
mély érdekében. A hordozóeszközök között a karikás kendő egy kicsi, könnyen hasz-
nálható eszköz. Gyorsan beletehető és kivehető belőle a baba.  A diszkrét szoptatást 
megkönnyíti, mert bármely pozícióból mellre tehető a gyermek. Ajánlott a születés 
pillanatától a hordozós kor végéig (kb. 3,5 éves korig)  elöl, csípőn és rövid ideig háton 
való hordozáshoz. 

Karikás szövött hordozókendő | Baby Ring Sling
A megkötős hordozókendő egy hosszú, különleges szövésű anyag, melyet haszná-
latához kötni kell. A hordozóeszközök között a megkötős hordozókendő a legsok-
oldalúbb, legölelősebb eszköz, hosszú távon sem megterhelő a hordozás vele. Min-
den gyermeket korának megfelelően és kényelmesen lehet hordozni bennük, mert 
végtelen lehetőséget ad a kötésekre és tökéletesen tartja, öleli a babát. Szoptatni az 
elölhordozós és csípőn hordozós pozíciókban könnyen és diszkréten lehet. Ajánlott 
a születés pillanatától a hordozós kor végéig (kb. 3,5 éves korig) elöl, csípőn és háton 
való hordozáshoz. 

Megkötős szövött hordozókendő | Baby Wrap Sling

A Nandu babahordozókat 
szívből ajánljuk minden szülőnek, 

aki gyermekét testközelben akarja tudni! 
A hordozók sok-sok szeretettel készülnek, 

sok száz magyar szülő tapasztalata 
segítette a termékek létrejöttét. 

Köszönjük!

160 cm-ig
36 EU

165 cm-ig
38 EU

170 cm-ig 
40–42 EU

185 cm-ig
44 EU

200 cm-ig
46-48 EU

200 cm-től
50–52 EU

54 -től 
54 EU

Megkötős
kendő
méretek

3.8 m 4 m 4.2 m 4.4 m 4.6 m 5.2 m 5.7 m

Hosszú 
kendős 
pozíciók 

4.6m 5.2 m 5.2 m 5.2 m 5.2 m 5.2 m, 
4.6 m  5.7 m

Karikás
kendő
méretek

1.75 m 2 m

Nandu hordozókendő méretek, hosszak | Sizes, lengthsA hordozókendő anyaga: Tiszta pamut. Szövése a hordozókendőket tanulmányozó ortopéd 
orvosok által nemzetközileg erre ajánlott szövéstechnika. Ezek a szövött kendők megfelelően 
támasztják a baba gerincét és biztonságosak.
Méretek: A hordozókendők különböző hosszúságban készülnek. Mérettáblázatunk segítsé-
gével könnyen kiválasztható a megfelelő méret. Mindig a hordozó személy testalkatától függ, 
hogy milyen méretű kendőre van szükség. Ha a családban többen is hordozzák a gyermeket, 
akkor a legnagyobb családtag méretének megfelelő kendőt érdemes választani. A kényelmes 
és maximálisan biztonságos elölhordozáshoz a hosszú kendő (4.6m, 5.2m, 5.7m) választását 
javasoljuk a megkötős kendő esetén!  
A kendők mosáskor 4-5 százalékot zsugorodnak, amit a méretezésnél figyelembe vettünk.
Különleges tulajdonságok: A kendő különleges szövése miatt hosszában és széltében nem 
nyúlik, viszont keresztben kellően rugalmas. Ez teszi lehetővé, hogy minden ponton megtá-
massza a gyermeket, felvegye a szükséges formát, ne vágja a gyermek lábát, ugyanakkor ne 
ereszkedjen meg, ne lazuljon meg hordozás közben. Fontos ez az anyagtulajdonság a hordozó 
személy számára is, mert így nem vágja a vállat, hanem rugalmasan illeszkedik, egyenletesen 
elosztva a terhelést a vállon és a felsőtesten. A szövött kendőnek nincs súlyhatára, bármekkora 
súlyú gyermek hordozható velük. 
A karikás hordozókendőn a karikák eloxált alumíniumból készülnek.

Dr. Ranschburg Jenő ajánlása a Nandu hordozókendőhöz 
Még ma is él Magyarországon az az előítélet, mely szerint „a csecsemőt nem szabad 
elkényeztetni”, az édesanya lehetőleg csak etetéskor vegye őt magához, egyébként 
pedig hagyja sírni az ágyában, ha ölbe vágyik, mert a baba csak így tanulhat rendet 
és fegyelmet, és csak így kerülhető el a gyermeknevelés „súlyos veszedelme”, az el-
kényeztetés. Idestova huszonöt éve folyamatosan hangoztatom, hogy a pszichológi-
ai tapasztalatok mindennek az ellenkezőjét bizonyítják! A világ, amelybe a gyermek 
beleszületik, tele van ismeretlen és nyugtalanító ingerekkel, és a diszharmónia, mely 
ennek következtében a gyermekben keletkezik, kizárólag az anya testi közelségével 
csökkenthető. Pszichológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a gyermek, akit csecsemőko-
rában sokat tartottak ölben, illetve mindig felvették, amikor kéredzkedett, hároméves 
korában nem csak kevesebbet igényli, hogy a szülő karjaiban legyen, de kreatívabb, 
ötletesebb kezdeményezőbb is társainál. Ennek az a magyarázata, hogy a kreativitás 
az értelmi képesség mellett- egyfajta bátorság, önbizalom jelenlétét teszi szükségessé, 

és az ölben tartott gyerekek születésüktől azt tanulják, hogy a világ biztonságos hely, 
a környezet bármikor „megszólítható”, és onnan mindig megfelelő és megnyugtató vá-
lasz érkezik. A hordozókendő nagyszerű eszköz annak a célnak a biztosítására, hogy 
az anya és gyermeke testi kontaktusa minél tartósabban és minél kényelmesebben 
valósuljon meg. A baba akár fekve, akár a magzati helyzetet utánzó gömbölyű pózban, 
akár függőlegesen helyezkedik el a kendőben, mindig kényelemben és mindig bizton-
ságban érzi magát. Az anya jön-megy, tevékenykedik, a baba pedig – akár anyja ha-
sán, akár a csípőjén vagy a hátán – együtt mozog vele. A gyermek érzi anyja testének 
melegét, szervezetében pedig működésbe lépnek a szeretet-hormonok (az opiátok), 
melyeknek hatására elárasztja a nyugalom és a harmónia érzése. Nem sír, nem szo-
rong, hanem éppen ellenkezőleg: növekvő önbizalommal és növekvő kíváncsisággal 
fordul a világ felé, melyben élnie adatott. A hordozókendő használatát tehát melegen 
ajánlom minden édesanyának, aki képes felülemelkedni a gyerekeknek sok kárt okozó 
évszázados előítéleteken! 

   Dr. Ranschburg Jenő 

Nandu klasszikus és ÖKO prémium kendőben létező méretek

CSAK Nandu ÖKO prémium kendőben létező méretek

Biztonsági szempontok: A babát mindig magunk felé fordítva tegyük a hordozóeszközbe! A kötés kellő szorosságát mindig ellenőrizzük! • A hordozó a baba hátán legalább hónaljig érjen 
fel, ha még nem tartja a fejét, tarkóig vagy fejközépig támasszuk meg a kendővel a fejecskét! • Figyeljünk arra, hogy a baba orra vagy szája elé ne kerüljön hordozás közben olyan tárgy, ami 
elzárhatja a légutakat! • Utazás közben használjuk az utazóeszközhöz való gyermekülést! • Tömegközlekedési eszközön legyünk tudatában, hogy gyermekünket hol és hogyan hordozzuk és 
figyeljünk fokozottan az ő épségére is! • Hordozás közben ne végezzünk életveszélyes vagy hirtelen mozgásokkal járó tevékenységet! • Forró vagy éles tárgyak közelében fokozottan figyeljünk 
hordozott gyermekünk testi épségére! • Hordozás közben történt balesetekért a hordozóeszköz gyártója nem felelős!

EKWNU
Keresse ÖKO minősítésű alapanyagokból készült prémium termékeinket!


