
Sov bekvämt och säkert på resan!

NapUp är krocktestad och godkänd för 
barn från c:a 6 månader upp till 8 år!

Ett bekvämt och säkert 
sovstöd på resan för barn 

i bilstol/bältesstol! 
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 www.mynapup.com/installation   



Behovet

”No sweat” 
panels

Machine washable

Lösningen

Flame 
retardant 
filling

Easy to install

Adjust to every 
head size

NapUp löser ett vanligt förekommande problem 
att barns huvud faller framåt eller i sidled när bar-
net somnar i sin bilstol/bältesstol. Det gör resan 
obekväm och inte så säker, vilket också gör att 
föraren tappar koncentrationen vid körningen.

NapUp är den enda krocktestade och worldwide-
patenterade produkten som hindrar barns huvud 
att falla framåt, eller i sidled, när barnet somnar i 
sin bilstol/bältesstol! Det innebär att föraren helt 
kan fokusera på bilkörningen.
Vid eventuell kraftig inbromsning eller krock har 
barnet huvudet i rätt ställning. Den delen som hin-
drar huvudet att falla framåt sitter fast med tryck-
knappar och släpper helt vid en viss kraft, som 
gör att huvudet rör sig fritt.

NapUp är framtagen av ingenjörer, top designers, 
ortopeder och föräldrar. NapUp är tillverkad av 
material i högsta kvalietet och är certifierad ÖKO-
TEX Standard 100 och är REACH certifierat vilket 
innebär att NapUp inte innehåller några skadliga 
ämnen. NapUp är krocktestad och godkänd. 
Passar alla bilstolar/bältesstolar för barn i ålder 
+/- 18 månader upp till 8 år.

NapUp - högsta säkerhet 
med kvalitet 

Breathable materials



Pannstödet i uppfällt läge

Pannstödet i nerfällt läge

Pannstödet som kan fällas upp respektive ner, är 
justerbart efter barnets huvud och vadderat för 
bästa komfort.
Vid fastsättning av pannstödet lämnas ett utrymme 
på 1-2cm från huvudet, vilket innebär att barnet 
kan röra huvudet fritt i sovstödet.



NapUp är fullt kompatibel med följande 
standarder för EU och USA

Material i högsta kvalietet

Name

Fabrics 100 % 
polyester

OEKO-TEX
standard 100

Foam Flame-retardant US 302

Velcro Hook & Loop
OEKO-TEX

standard 100

Snap Brass REACH

Webbing 
& Frame

100% 
polypropylene REACH

Type of 
material Standard

EU – ECER44  US – FMVSS 213 US – NPRM 213
(side impact tested)

Alla tester är utfärdade av US Calspan Organi-
sation, testinstitutet där alla ledande tillverkare 
av bilstolar/bältesstolar testar sina produkter.

NapUp har testats i olika krocksituationer för 
huvud, bröst och nacke samt kraft från sidan. 
NapUp tillmötesgår alla säkerhets-standarder för 
EU och USA!

Vid eventuell kraftig inbromsning eller krock har 
barnet huvudet i rätt ställning. Den delen som hin-
drar huvudet att falla framåt sitter fast med tryck-
knappar. Dessa släpper helt vid en viss kraft, vil-
ket gör att huvudet rör sig fritt.

NapUp var nominerad till ”Innovation Award” på 
Kind&Jugend show 2016.

NapUp var utvald på ”ABC Kids Expo” mässan 
i USA som en av de 26 mest innovativa nya pro-
dukterna på marknaden 2016.

NapUp är vinnare till ”Årets Babyprodukt” i kate-
gorien ”Säkerhet”, utsedd av branschorganisatio-
nen Lek & Babybranschen 2017.

Distributör för Skandinavien:

SEGR Sverige AB, Sandgatan 37, 387 31 Borgholm, Sweden
Tel: +46 (0)485 562570 • info@segr.se  
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