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10 cuidados a ter

Desde o momento da conceção até ao nascimento, um bebé ocupa estas 
duas fortes emoções. Uma vez que todo o cuidado é pouco, o quarto do bebé 
deverá estar preparado para evitar riscos acrescidos. Esta preocupação com a 
segurança do bebé é a base da empresa familiar FlyBaby, que te trás este 
conjunto de dicas e cuidados a ter com base na experiência em criar decoração 
mobiliário personalizado e seguro para as mamãs e papás de todo o país 
poderem criar os seus filhos num ambiente seguro.

Queremos partilhar esse conhecimento sobre segurança contigo e, assim, 
preparámos este documento sobre os cuidados a ter em mente na escolha 
dos produtos a colocar no quarto do teu bebé.

Vamos focar-nos em 10 cuidados diferentes ao longo das próximas páginas, 
mas se tiveres alguma dúvida não hesites em contactar-nos. Os contactos estão 
no final deste e-book.

Esperamos que gostes!

no quarto 
do bebé

Um bebé é uma inestimável 
bênção e preocupação
– Mark Twain

10 cuidados a ter



investimento

No mercado existem opções que rentabilizam o investimento, excluindo 
as camas tradicionais com durabilidade reduzida. Por exemplo, a FlyBaby 
apresenta camas de bebé evolutivas, como por exemplo a linha MIDdy
ou Metamorphosis que estendem o uso destes produtos, rentabilizando 
o investimento.

A cama de bebé é a 
peça-chave no quarto de bebé
Por isso faça uma a melhor escolha e investimento 

01.



segurança

Na compra do mobiliário analise se estes cumprem as normas europeias 
de segurança. Questione-se: O produto que tenciono comprar, respeita tais 
normas? Apresenta uma estrutura robusta? Que dizer dos espaçamentos entre 
grades? Faça essas perguntas e esteja atento aos detalhes. Por exemplo, 
dependendo dos materiais usados, alguns produtos apresentam os vértices 
arredondados, reduzindo os perigos ou a gravidade de acidentes.

02.

Todo o cuidado é pouco
Tome todas as providências possíveis para evitar riscos/acidentes. 



decoração
03.

Está provado que as cores exercem uma influência positiva ou negativa no 
ser humano. Os bebés não são exceção à regra. Se tenciona usar determinada 
cor numa área mais abrangente, pesquisa a influência que essa cor poderá 
ter no seu bebé. Vai ver que poderá poupar algumas irritações desnecessárias 
ao seu bebé.

Crie um ambiente aconchegante
Na escolha do mobiliário e decoração leve em conta as cores que usará. 



design
04.

Estilo montessoriano, vintage, 
clássico, nórdico, infantil ou outro
Escolha um estilo, isso fará a diferença. Crie um espaço harmonioso.

Se comprar várias peças de mobiliário tente conjugar no mesmo estilo. 
Na decoração, sabemos que é difícil manter um quarto de bebé arrumado. 
Mas existem soluções que poderão ajudar nesse sentido. Baús ou cestos são 
ótimas sugestões para guardar brinquedos ou outros itens do bebé, mantendo 
o espaço organizado e funcional, completando o design do quarto.



conforto
05.

Nos primeiros meses do bebé, um ‘ninho’ permitirá que o seu rebento esteja 
protegido e confortável. Se os papás optarem por ter uma poltrona de 
amamentação, escolha um que lhe ofereça o mais conforto possível porque na 
hora de alimentar o bebé, é tudo o que desejar.

O conforto é um ‘must’
Ofereça conforto quer ao bebé, quer aos papás.



iluminação
06.

Como os bebés passam a maior parte do tempo deitados, evite iluminação 
direta que incomoda as crianças. As iluminações indiretas são sempre 
recomendadas, sobretudo por darem ao local uma sensação de conforto. 

Além de escolher o mobiliário 
adequado para o quarto...
Tome cuidado também com a iluminação do ambiente. 



arrumação
07.

Nunca imaginávamos que este ‘mundo’ precisava de tanta arrumação! Analise 
o espaço e verifique se necessita criar mais arrumação. Aqui a escolha do 
mobiliário é importante, poderemos optar por personalizá-lo de forma a 
ganhar mais arrumação ou adquirir nichos ou prateleiras ou uma estante extra. 
Seja criativo!

Quando ganhamos 
o título de ‘pai’ ou ‘mãe’...
Passamos a ver o mundo com outros olhos!



cortinados e tapetes
08.

Se estes tiverem corda ou fivela, não permita que estejam ao alcance dos 
bebés, evitando asfixia e estrangulamento. Relativamente aos tapetes, seja 
por questões de higiene ou decorativas, um tapete é sempre uma excelente 
opção para evitar contato direto com o chão quando brincarem. No entanto, 
recomendamos que este seja 100% algodão.

Invista numa cortina que corte 
um pouco da luz natural excessiva, 
ruídos e ventos, para evitar que o bebé adoeça
Mas certifique-se que o varão ou calha estejam bem fixos à parede ou 
teto, porque se há coisa que os mais pequenos gostam é puxar, 
enrolar e brincar com tecidos.



fontes de calor
09.

No entanto, nunca é demais lembrar que peças de mobiliário e decoração 
não deverão ser colocados perto de fontes de calor como aquecedores, 
radiadores, etc.

É normal querermos que o quarto 
dos nossos bebés seja aconchegante
E por isso a temperatura desempenha um papel importante. 



brinquedos

Certifique-se que os brinquedos a que o bebé tem acesso respeitam as 
idades recomendadas pelo fabricante / normas europeias. Também não os 
deixe dentro da cama de bebé para evitar que estes sirvam de ponto de apoio.

10.

Por último, mas não menos 
importante, os brinquedos fazem parte 
da infância de todos nós
Mas coloque a segurança do seu bebé em primeiro lugar.



Pouco tempo depois, verificamos a necessidade de produzirmos o nosso 
próprio mobiliário. Decidimos portanto, abrir a nossa fábrica de mobiliário 
na Capital do Móvel, Paços de Ferreira. Desde então, notamos um crescimento 
excelente e um feedback positivo por parte dos nossos queridos clientes, uma 
vez que conseguimos mais facilmente adaptar-nos às suas necessidades e 
preferências.

Neste momento, a empresa está vocacionada em mobiliário e decoração 
para espaços infantis e juvenis, oferecendo serviço de projetos de 
decoração e mobiliário personalizado. Amamos desafios e trabalhamos a nível 
nacional, maioritariamente a zona Norte e Centro do país. 

Presentemente o showroom encontra-se na Rua da Lourinha, 405, Rio 
Tinto – Porto e temos muitos projetos para o futuro quer a nível nacional 
quer internacional. Essas novidades serão apresentadas brevemente no nosso 
website e nas nossas redes sociais (links abaixo).

A FlyBaby é uma empresa 
familiar nacional que nasceu 
no Porto em 2011, com a 
criação de várias linhas de 
mobiliário infantil. 

Rafael Vinhas
Sales Manager, 

FlyBaby

www.fly-baby.net
geral@fly-baby.net  |  223 161 190


