
CATÁLOGO DE PRODUTOS 

PORTBABY



A PortBaby nasceu com a vontade de oferecer aos brasileiros
carregadores ergonômicos e práticos.
Nossa empresa trabalha para atender a necessidade dos pais e
cuidadores de terem as mãos livres mesmo enquanto o bebê está no
colo. Entendemos que os bebês precisam ser acolhidos, precisam de
colo porque é natural e instintivo. Usando um carregador PortBaby,
os adultos podem dar continuidade a diversas tarefas do dia a dia
atendendo as demandas de colo e contato do bebê ao mesmo tempo.



SARJA CRUZADA

MOCHILA AJUSTÁVEL 

Cinza Mescla

Jeans Areia

Cereja Black

Menta Verde Floresta



SARJA CRUZADA Coleção

MOCHILA AJUSTÁVEL 

Camomila 

Lollipop

Recife                Garoa 

Arco-Iris                     Macaron

Avelã        

Consulte disponibilidade



Camomila 

SARJA CRUZADA Coleção

MOCHILA AJUSTÁVEL 

Orquidea

Sunset                     Citrus

Céu Azul

Consulte disponibilidade



CORES SÓLIDAS

MOCHILA AJUSTÁVEL 

Cinza

Azul Marinho Caqui

Vinho Preto 

Verde Água Petróleo



CARACTERÍSTICAS 

MOCHILA AJUSTÁVEL 

1 - Tamanho
Bebê: a partir de 60 cm e 5,5 kg até 18 kg. 
Toddler: a partir de 75 cm e 9 Kg até 22Kg.

2- Posições
Três posições para carregar: na frente de quem o carrega, no quadril e nas costas.

3- Regulador do tamanho das alças
Possui regulador para ajustar o tamanho das alças que são acolchoadas permitindo o uso
em pessoas de diversos tamanhos.

4- Duas opções de fivela para as alças
Fivela do painel: distribuição do peso do bebê entre as alças e o cinto. 
Fivela do cinto: distribuição do peso do bebê nas alças. Permite maior arredondamento do
painel

5- Cinto 
Cinto macio, largo e curvo.

6- Capuz 
Capuz removível da mesma cor do carregador. É possível regular o tamanho do capuz
correndo o tecido pelo elástico. O clip nas alças é móvel permitindo escolher o local ideal
para prender o elástico do capuz.

7- Design do painel 
Ajuste da largura do painel para acomodar as pernas do bebê através do sistema de
velcrono cinto. Ajuste nas laterais e no topo do painel através de fitinhas. Espaço para
acomodar o bumbum do bebê. 

8 - Perninhas acolchoadas
Possui acolchoado na região que acomoda as perninhas do bebê. 

9- Bolso
Bolso projetado para fora do painel, permitindo que você guarde o capuz dentro dele sem
pressionar as costas do bebê. A abertura lateral do bolso facilita o acesso a parte interna do
mesmo.

10- Tecido 100% algodão
Sarja Cruzada: 198 g/m2 Cores sólidas: 265 g/m2.
______________________________________________________________________________

MEDIDAS DA MOCHILA AJUSTÁVEL TAMANHO BEBÊ

Painel tamanho bebê: de 32 a 36 cm de altura e 25 a 36 cm de largura no assento
Painel tamanho toddler: de 38 a 42 cm de altura e 30 a 46 cm de largura no assento
 Cinto: 10 cm altura; de 74 cm a 1,40 m de comprimento



CANGURU
ERGONÔMICO 

Cinza 

Azul Marinho Caqui

Vinho Preto

Verde Água Petróleo



CANGURU ERGONÔMICO 

1 - Tamanho
Bebê: a partir de 65 cm e 7 kg até 18 kg. 
Toddler: a partir de 80 cm e 12 kg até 22 kg.

2- Posições
Três posições para carregar: na frente de quem o carrega, no quadril e nas costas.

3- Regulador do tamanho das alças
Possui regulador para ajustar o tamanho das alças que são acolchoadas permitindo o uso
em pessoas de diversos tamanhos. 

4- Cinto 
Cinto macio, largo com um bolso no centro.

5- Capuz 
Capuz removível da mesma cor do carregador. É possível regular o tamanho do capuz
correndo o tecido pelo elástico. O clip nas alças é móvel permitindo escolher o local ideal
para prender o elástico do capuz.

6- Design do painel 
Painel prático com tamanho fixo. Espaço para acomodar o bumbum do bebê. 

7 - Perninhas acolchoadas
Possui acolchoado na região que acomoda as perninhas do bebê. 

8- Bolso
Bolso projetado para fora do painel, permitindo que você guarde o capuz dentro dele sem
pressionar as costas do bebê. A abertura lateral do bolso facilita o acesso a parte interna
do mesmo, pois sua mão não passa sobre a cabeça do bebê para abrir o zíper enquanto
estiver carregando.

9- Perninhas acolchoadas
Dão conforto ao bebê e ajudam você a carregá-lo por horas

10- Tecido 100% algodão
Sarja Cruzada: 198 g/m2 Cores sólidas: 265 g/m2.
______________________________________________________________________________

MEDIDAS DO CANGURU ERGONÔMICO TAMANHO BEBÊ

Painel tamanho bebe: 36 cm de altura e 36 cm de largura no assento
Painel tamanho toddler: 46 cm de altura e 46 cm de largura no assento
 Cinto: 13 cm altura; de 64 cm a 1,40 m de comprimento

CARACTERÍSTICAS 



SARJA CRUZADA

WRAP 

Cinza Mescla

Jeans

Areia

Cereja Black

Menta Verde Floresta



SARJA CRUZADA COLEÇÂO

WRAP 
SARJA CRUZADA COLEÇÂO

WRAP 

    Garoa                             Lollipop

Consulte disponibilidade

Recife

Rosé                              Arco - Iris



CARACTERÍSTICAS 

WRAP 

1 - Indicação 
Para bebês  partir 3,6 kg até 22 kg. 

2- Diversas posições
Variando a amarração você poderá carregá-lo de formas diferentes, afim de oferecer mais
conforto para vocês em diversas situações do dia-a-dia, sempre respeitando a posição ideal
para o desenvolvimento dele, com o bebê virado e encaixado no corpo do adulto, na posição
vertical e com os pés para fora. 

3- Comprimento 
Pronta entrega: 4,60 a 4,70 metros, Seu wrap pode chegar para você com uma medida maior,
e após a primeira lavagem ficar com a medida correta. 
Pedido: 2 - 2,5 m; 2,6 a 2,7 m; 3,1 a 3,2 m; 3,6 a 3,7 m; 4,1 a 4,2 m; 5,1 a 5,2 m; 5,5 a 5,6 m sob
encomenda (2 dias úteis). 

4- Largura
0,60 metros

5- Barra do wrap com linhas diferentes
As bordas do wrap possuem uma linha de cor diferente para ajudar no momento do ajuste do
tecido no corpo.

6- Diagonal na ponta do wrap
As pontas do wrap possuem uma diagonal para que a sobra o tecido fique ainda mais leve ao
ser usado.

7- Composição do tecido 
100% algodão com um toque suave e fresco para o Wrap..

8- Gramatura do tecido
 198 g/m²

__________________________________________________________________

MEDIDAS DO WRAP

Comprimento: 4,6 a 4,7 metros após a primeira lavagem. 
Largura: 0,60 metros de largura após a primeira lavagem



LEVINHO AJUSTÁVEL

Cinza mescla

Areia                            Verde Floresta

Rose                                             Menta

Black                                         Jeans



LEVINHO AJUSTÁVEL 
CARACTERÍSTICAS

1 - Tamanho
Único: a partir de 55 cm e 4 kg até 18 kg. 
Outras medidas somente sob encomenda (consultar valores)

2- Posições
Três posições para carregar: na frente de quem o carrega, no quadril e nas costas.

3- Alças
Largas, somente de tecido, com fivelas, próprias para serem usadas cruzando nas
costas. Seu formato fornece conforto e suporte ao peso do bebê.

4- Cinto
Flexível e permite que você dê uma voltinha nele para diminuir a altura do painel
onde fica as costas do bebê.

5- Carregador que vira uma bolsinha
Bolso projetado para fora do painel, permitindo que você guarde o próprio
carregador dentro dele, virando uma bolsinha pequena.

6- Tecido

Sarja Cruzada - 100% algodão
Cores sólidas - 100% algodão sob encomenda (consultar valores) 

__________________________________________________________________________

MEDIDA DO LEVINHO

Largura do painel: 32 cm
Cinto: de 0,6 a 1,4 metros



MOCHILA FIT

Cinza



MOCHILA FIT

1 - Tamanho
Bebê: a partir 60 cm e 5,5 kg até 18 kg
Toddler: a partir de 75 cm e 9 kg até 22 kg

2- Posições
Duas posições para carregar: na frente e nas costas.

3- Alças
As alças são levemente acolchoadas e podem ser usadas em paralelo..

4- Cinto largo
Cinto resistente, largo e curvo.

5- Painel livre de capuz e bolso
Não possui capuz nem bolso, tornando a mochila ainda mais compacta.

6- Design do painel 
As costuras reforçadas porém delicadas do painel conferem a Mochila FIT um
visual clean e harmônico.

7- Tamanho ajustável
O ajuste da largura do painel é feito através de um sistema de velcro que corre no
cinto e estreita a base do mesmo. O ajuste permite você regular a largura do painel
para acomodar as pernas do seu bebê em diferentes estágios

8- Tecido
100 % algodão
________________________________________________________________________

MEDIDAS DA MOCHILA FIT 

Painel tamanho bebê: 36 cm de altura; de 25 a 36 cm de largura no assento
Painel tamanho toddler: 42 cm de altura; de 25 a 46 cm de largura no assento
 Cinto: 10 cm altura; de 74 cm a 1,35 m de comprimento

CARACTERÍSTICAS  



SARJA CRUZADA

SLING DE ARGOLAS

Cinza Mescla

Jeans

Areia

Cereja

Black

Menta

Verde Floresta



SARJA CRUZADA

SLING DE ARGOLAS

Sunset

Garoa

Arco - Iris

Recife

Avelã

Macaron

Camomila

Consulte disponibilidade



SARJA CRUZADA

SLING DE ARGOLAS

Rosé Citrus

Lollipop

Consulte disponibilidade



CARACTERÍSTICAS 

SLING DE ARGOLAS

1 - Tamanho
Indicado para bebês a partir 3,6 kg até 22 kg. 

3- Posições
Três posições para carregar: na frente de quem o carrega, no quadril e nas costas para
aqueles que já possuem experiência com este carregador

4- Ajuste
É possível ajustar o Sling de Argolas para ser usado em diversas fases do bebê e por
adultos de diferentes tamanhos.

5- Costura larga no ombro
As argolas são costuradas no sling de maneira a distribuir o tecido aberto pelo ombro
do adulto.

6- Diagonal na ponta do sling
A ponta do sling de argolas possui uma diagonal para que a sobra o tecido fique ainda
mais leve ao ser usado.

7- Composição do tecido
100% algodão

8- Gramatura
198 g/m²

_______________________________________________________________________

MEDIDAS DO SLING DE ARGOLAS

1,70 metros da argola até a ponta mais curta do tecido. Outras medidas fazemos sob
encomenda (consultar valores)
0,60 metros de largura



Sarja Cruzada

MEH DAI

Black                         Verde Floresta

Areia                          Cinza Mescla

Menta                         Cereja

Jeans



CARACTERÍSTICAS 

MEH DAI

1 - Tamanho
Indicado para bebês a partir 60 cm e 5,5 kg até 18 kg
2- Assento ergonômico 
Assento ergonômico em posição M que permite o desenvolvimento natural do corpo do
bebê
3- Diversas posições
Permite que o bebê seja carregado de maneira natural e ergonômica, virado e
encaixado no corpo de quem o carrega, de modo que a barriga do bebê esteja sempre
em contato com o corpo do adulto. No Meh Dai PortBaby o bebê não pode ser
carregado virado para frente
Três posições para carregar: na frente de quem o carrega, no quadril e nas costas. Você
pode carregar com ou sem cinto.
4- Alças
As alças largas de tecido que lembram um wrap podem ser usadas de diversas
maneiras. Quando você usar as alças abertas no bumbum do bebê dará mais suporte
extra ao peso e também poderá estender o suporte do carregador às perninhas dos
bebês maiores.  

5- Cinto largo
De material macio, oferece a possibilidade de usar de duas maneiras diferentes: com
suporte para ajudar na distribuição de peso ou como um avental para formar um bolso
para o bebê sentar.  
6- Capuz
Da mesma cor do Meh Dai. Removível e ajustável, também pode ser usado para dar
suporte ao pescoço do bebê.
7- Design do painel 
Combinação de design e tecido que oferecem conforto e sustentação para o
bebê. Painel sem enchimento, feito com tecido 100% algodão. Simplificado: para reduzir
a altura do painel basta dar uma volta do tecido no cinto; para regular o topo do painel
é possível fazer um flip nas alças e realizar o ajuste próximo ao pescoço do bebê.
8 - Perninhas acolchoadas
Dão conforto ao bebê e ajudam você a carregá-lo por horas
9- Bolso
O bolso é grande e espaçoso. Pode ser usado acoplado ao painel ou preso ao
cinto.Quando for usado junto ao painel, a abertura lateral do bolso facilita o acesso a
parte interna do mesmo, pois sua mão não passa sobre a cabeça do bebê para abrir o
zíper enquanto estiver carregando.
10- Acolchoado para as alças
O acolchoado para as alças é um acessório para você usar quando quiser. Ele agrupa o
tecido das alçãs do Meh Dai em estilo wrap e transforma em uma alça mais estreita e
acolchoada. Ideal para os momentos em que você não quer usar as alças espalhadas
nos seus ombros.  
____________________________________________________________________________
MEDIDAS DO MEH DAI

Painel: de 30 a 40 cm de altura e 25 a 40 cm de largura no assento
 Cinto do quadril: 10 cm altura; ajuste na cintura de 74 cm a 1,40 m de comprimento



Nossa missão é permitir que os
pequenos estejam no melhor lugar do
mundo para eles: o colo! Através de
carregadores de bebês de qualidade,
duráveis, práticos e ergonômicos
permitimos que isso aconteça.  Prezamos
pela satisfação dos nossos clientes e
valorizamos o trabalho de cada
colaborar da nossa equipe.

Juntos para estarmos livres!

Missão 



www.portbaby.com.br

@portbaby portbabybr

19 - 3802.4436 / 19 - 99982.1679


