
Wasbare luiers 
en accessoires

Comfortabel voor je baby, 
makkelijk in gebruik én 
goed voor de toekomst.



Waarom wasbare luiers?
 
Met wasbare luiers bespaar je tot 
wel 1000 euro tijdens de gehele 
luierperiode, ze zijn beter voor het 
milieu en kinderen zijn gemiddeld 
één jaar eerder zindelijk. De luiers 
van HappyBear zijn een eenmalige 
investering en verdienen zichzelf 
terug. Of wasbare luiers vies zijn? 
Helemaal niet, de ontlasting wordt 
opgevangen door de inlegvellen die 
tijdens het verschonen makkelijk 
kunnen worden weggegooid.



Goed voor je baby

Met HappyBear luiers heeft je 
kindje minder kans op allergische  
reacties door de natuurlijke  
materialen. De luiers zijn gemaakt  
van onder andere katoen, bamboe 
en hennep. De zachte binnenkant 
en absorberende binnenvoering 
zorgen ervoor dat de luier heerlijk  
aanvoelt voor de huid van jouw 
baby. De luiers van HappyBear 
hebben de mooiste unieke printjes.



Over HappyBear 

De luiers van HappyBear zijn 
duurzaam, makkelijk in gebruik 
en comfortabel voor je baby. Jij 
en je baby komen bij ons op de 
eerste plaats. Met onze duurzame 
materialen en natuurlijke producten 
gaan we voor een betere toekomst. 

Steeds meer ouders kiezen voor 
HappyBear Diapers en daarmee 
wordt onze impact steeds groter, 
of beter gezegd: kleiner! Hoe fijn 
zou het zijn als wasbare luiers het 
nieuwe normaal zijn in een wereld 
waar we rekening houden met het 
milieu en de natuur?

HappyBear zorgt dat de wasbare 
luier niet meer kost dan nodig is. Jij 
betaalt niet de prijs voor verduur-
zaming. Maar met onze wasbare lui-
ers draag je wel bij aan een betere 
wereld voor jouw kindje en die van 
toekomstige generaties.

Together 
we can 
change 

the world 
Jeffrey Scholten & Ramon van Groesen

Founders 

“We vinden duurzaamheid erg 
belangrijk en willen mensen een 
milieuvriendelijk alternatief bie-
den voor wegwerpluiers. Onze eigen 
ontwikkelde All-in-one luiers zijn 
hiervan een goed voorbeeld. Deze 
kunnen namelijk gebruikt worden 
van geboorte tot zindelijkheid. En 
daarna eventueel ook nog voor 
toekomstige broertjes of zusjes.”



Producten en accessoires

Als merk vinden wij het belang-
rijk om ouders en baby’s van alle  
gemakken te voorzien. Daarom 
zijn er naast de wasbare luiers aan-
vullende producten ontwikkeld.  
Hydrofiele doeken, wasbare zwem-
luiers, wetbags en nog veel meer. 
Deze zijn gemaakt van de mooiste 
kwaliteit stoffen en matchen met 
elkaar.  Hoe leuk is dat!



Onze luiers

HappyBear heeft momenteel drie 
verschillende systeemluiers. Alle 
drie zijn ze ontwikkeld om het zo 
makkelijk en comfortabel voor jou 
en je baby te maken. De luiers zijn 
te gebruiken vanaf de geboorte 
tot aan zindelijkheid. Ze zijn 
voorzien van dubbele lekgootjes 
en daardoor is de kans op lekkages 
erg klein. Doe de gratis luiermatch 
op www.happybeardiapers.com 



All-In-One luier

De All-In-One luier is de meest recent 
ontwikkelde luier van HappyBear. 
Dankzij de klittenbandsluiting is deze 
wasbare luier net zo handig als een 
wegwerpluier. Maar zoveel beter voor 
het milieu! De velvet binnenkant is ex-
tra zacht en heeft een uitstekend ab-
sorptievermogen in combinatie met 
de dubbele bamboe booster. 

Pastel printjes - Klittenband

Scan de 
QR-code om 
dit product 
te bekijken!



Pocketluier 

De pocketluier is een luier met een water-
dichte, maar ademende buitenlaag die ervoor 
zorgt dat de billetjes van je baby langer droog  
blijven. De zachte binnenkant is voorzien van 
een dubbele pocketopening waar de boos-
ters in kunnen worden geschoven. Boosters 
zijn nodig voor extra absorptie en kunnen 
met elkaar gecombineerd worden. Hoe-
veel en welke boosters je gebruikt kun je zelf  
bepalen, afhankelijk van hoeveel je kindje plast.  
De pocketluier wordt altijd geleverd met een 
microvezel en bamboe booster. 

Dieren printjes - Drukknopen

Pastel printjes - Drukknopen



Tweedelige luier

De naam zegt het eigenlijk al, dit systeem uit 
bestaat uit twee delen: de bamboeluier en een 
luierbroekje. De zachte bamboeluier heeft 
een uitstekende absorptie, maar is niet water-
dicht. Daarom is het belangrijk een luierbroek-
je om de bamboeluier te doen om het geheel 
lekvrij te maken. De bamboeluier is gemaakt 
van 100% zachte bamboe terry stof en heeft 
een slanke pasvorm. 

Ga naar www.happybeardiapers.com

Wil je alle prints ontdekken? 

Pastel printjes - Drukknopen

Dieren printjes - Klittenband

De bamboe luier is voorzien van een  
klittenbandsluiting.



Boosters

Boosters worden vaak gebruikt 
voor pocketluiers of extra  
absorptie in andere luiers. Er zijn 
vier soorten boosters van verschil-
lende stoffen. De vier boosters op 
volgorde van absorptievermogen: 
microvezel, charcoal, bamboe en 
hennep. Je kunt ze combineren zoals 
je wilt, maar HappyBear adviseert 
een snel absorberende booster met 
een goed absorberende booster 
te gebruiken. Plaats dan de snelst  
absorberende bovenop. Let op dat 
de microvezel of charcoal boosters 
nooit in direct contact met de bil-
letjes komen. Deze twee boosters 
onttrekken vocht en daardoor  is er 
een kans op huidirritatie.

ABSORPTIESNELHEID :

Microvezel boosters

ABSORPTIENIVEAU      :

ABSORPTIESNELHEID :

Charcoal boosters

ABSORPTIENIVEAU      :

ABSORPTIESNELHEID :

Bamboe boosters

ABSORPTIENIVEAU      :

ABSORPTIESNELHEID :

Hennep boosters

ABSORPTIENIVEAU      :



Inlegvellen

De HappyBear bamboe inlegvellen 
zijn ideaal voor het opvangen van  
ontlasting in de wasbare luiers.  
De inlegvellen voelen zacht en  
comfortabel aan voor je baby. Je 
plaatst een enkel inlegvel in de lui-
er en gooit deze gemakkelijk weg na 
gebruik. Op een rol zitten 100 inleg-
vellen.



Zwemluier 

Op vakantie, naar zee of gewoon het 
zwembadje in de tuin? In principe 
heb je maar één zwemluier nodig, 
want in tegenstelling tot een weg-
werpluier kan de zwemluier van 
HappyBear worden gewassen en 
weer opnieuw worden gebruikt. En 
dat de hele zomer lang! Voor het 
gemak kan het handig zijn om een 
tweede zwemluier aan te schaffen. 

Wist je dat een wegwerpzwemluier 
helemaal geen plas kan opnemen? 
Dan zou je baby erg zwaar worden 
tijdens het zwemmen. Ook bij de 
wasbare zwemluier loopt de urine 
door de zwemluier en wordt het af-
gebroken door het chloor in het 
zwembadwater. Hierdoor is de was-
bare zwemluier lekker licht en kan je 
kindje heerlijk vrij bewegen.

Zeg maar 
dag tegen de 
onhandige, 

dikke en dure 
pakken met 
wegwerp 

zwemluiers!



Wetbag

Waar bewaar je de gebruikte (zwem)
luiers? De wetbag is waterdicht 
en geschikt om natte of gebruikte  
spullen in te doen. Door de twee 
aparte vakken met rits zijn je spullen  
makkelijk gescheiden te houden. 

De handige lus zorgt ervoor dat de 
wetbag overal opgehangen kan 
worden. Er passen wel zes (zwem)
luiers in!

Voor welke print ga jij?

Pastel printjes

Dieren printjes



Hydrofiele doek

Hydrofiele doeken zijn een must- 
have voor elke ouder. Je gebruikt 
de extra grote hydrofiele doeken 
van HappyBear als inbakerdoek, 
dekentje, spuugdoek, verschoon-
matje, handdoek en nog veel meer. 
Je kunt er niet genoeg van hebben!



Oefenbroekje

Is je kindje bijna zindelijk, maar gebeuren 
er af en toe nog ongelukjes? De oefen-
broekjes van HappyBear met vrolijke 
prints maken de zindelijkheidstraining 
helemaal leuk. 

Pastel printjes

Dieren printjes



Kinderen zijn 
gemiddeld één 
jaar eerder 
zindeli jk.



Verschoonmatje

Het verschoonmatje is ideaal voor 
thuis en onderweg, dankzij de 
compacte afmeting en het lichte 
gewicht. Jouw baby ligt tijdens het 
verschonen altijd op een schone, 
zachte en mooie ondergrond! 

Dankzij de waterdichte laag met 
een mooie print zijn ongelukjes 
tijdens het verschonen geen pro-
bleem.

Pastel printjes



Makkeli jk voor jou.
Goed voor je baby!



Wasbare luiers zijn beter voor het 
milieu!

Je bespaart tot wel €1000 per luier-
periode, want wasbare luiers koop je 
maar één keer.

Met bamboe, katoen en hennep heeft 
je kindje minder kans op allergische 
reacties.

Je bespaart 260 kilo afval per jaar!

De voordelen van wasbare luiers!



Meer informatie

Vraag over een product? Hulp 
nodig met je bestelling? Onze 
klantenservice staat voor je klaar!

Contactgegevens

HappyBear Diapers
Zirkoonstraat 10-8
7554 TT Hengelo

+31 85 060 12 15 
contact@happybeardiapers.com


