
 
Avantaje/ 
Dezavantaje 

Wrap Marsupi Plus Manduca 

Pozitia in care sta 
bebelusului 

Pozitie sanatoasa, 
fiziologica “M” cu 
picioarele cracanate, 
genunchii flectati si 
ridicati, potrivita inclusiv 
pt copii cu displazie de 
sold. 

Pozitie sanatoasa, 
fiziologica “M” cu 
picioarele cracanate, 
genunchii flectati si 
ridicati, potrivita inclusiv 
pt copii cu displazie de 
sold. 

Pozitie sanatoasa, 
fiziologica “M” cu 
picioarele cracanate, 
genunchii flectati si 
ridicati, potrivita inclusiv 
pt copii cu displazie de 
sold. 

Potrivit pentru nou-
nascuti. Teorie si 
practica 

T: Wrapul fie el elastic 
sau neelastic este cel 
mai potrivit sistem de 
purtare pentru nou-
nascuti 

T: Marsupi Plus poate fi 
folosit cu success pentru 
nou-nascuti de cel putin 
3,5 kg.  

T: Manduca poate fi 
folosita cu succes pentru 
nou-nascuti de cel putin 
3,5 kg.  

P: Cel mai potrivit 
sistem chiar pentru 
prematuri  

P: Nu e potrivit pentru 
prematuri si bebelusi 
nascuti sub greutate.  
Mai potrivit pentru copii 
ce isi sustin deja capul.  

P: Nu e potrivit pentru 
prematuri si bebelusi 
nascuti sub greutate. 
Bebe foarte mic nu este 
usor de pus in acest 
SSC*.  
Toarte potrivit pentru 
toddleri 

Sustine capul si 
gatul bebelusului 

Da, dar sunt doar 
anumite legaturi 
potrivite pentru nou-
nascuti.  

Suport pentru cap pentru 
nou-nascuti,  care poate fi 
folosit ulterior atunci cand 
bebe doarme 

Suport pentru cap pentru 
nou-nascuti,  care poate fi 
folosit ulterior atunci cand 
bebe doarme 

Usurinta cu care 
se monteaza 

Pentru a lega un wrap 
va trebuie ceva 
practica. In aprox o 
saptamana ajungeti sa 
legati esarfa foarte 
bine. Cel elastic este 
mai usor de legat decat 
cel neelastic 

Va dati seama imediat 
cum se monteaza cel 
putin in pozitia burtica pe 
burtica. Va puteti uita pe 
instructiuni pt a afla cum 
se monteaza in spate sau 
pe sold, dar este foarte 
simplu. Nu va trebuie 
practica.  

Va dati seama imediat 
cum se monteaza cel 
putin in pozitia burtica pe 
burtica. Nu va trebuie 
practica. Puteti intampina 
dificultati la reglarea 
cataramelor in functie de 
dimensiunile d-voastra, 
dar le depasiti rapid.  

Versatilitate/Legat
uri 

Pt wrapul neelastic 
numarul de legaturi 
posibile este nelimitat, 
cand deveniti 
experimentati puteti 
chiar sa inventati daca 
aveti curaj. Se poate 
folosi in pozitiile burtica 
pe burtica, in spate 
(preferabil dupa 10 luni-
un an), pe sold (dupa 4 
luni). Se pot face 
legaturi ce imita slingul.  

Se poate folosi in pozitiile 
burtica pe burtica, in 
spate (preferabil dupa 10 
luni-un an), pe sold (dupa 
4 luni).  

Se poate folosi in pozitiile 
burtica pe burtica, in 
spate (preferabil dupa 10 
luni-un an), pe sold (dupa 
4 luni). 

Wrapul elastic este mai 
usor de legat si poate fi 
folosit in cele trei pozitii, 
insa numarul legaturilor 
este limitat fata de 
wrapul neelastic.  



Marimi  Wrapurile pot fi pe 
marimi, insa de obicei 
ele pot fi folosite atat de 
mama, cat si de tata.  

Marsupi Plus este pe 
marimi. Poate fi folosit de 
ambii parinti doar daca 
diferentele dintre ei nu 
sunt foarte mari.  

Manduca este universala. 
Poate fi folosita de ambii 
parinti sau de oricine 
altcineva. Bretelele se 
regleaza cu ajutorul 
cataramelor. 

Pana la ce 
varsta/greutate. 
Teorie si practica  

T: Wrapul neelastic 
poate fi folosit atat timp 
cat va dori copilul sa fie 
purtat (chiar si copii de 
peste 20 de kg).  
P: E dificil sa porti in 
wrap un copil mai mare 
de un an.  
T: Pentru wrapul elastic 
toleranta de greutate 
este de obicei in jur de 
10-11 kg, deci varsta 
de un an a copilului.  

Marsupi Plus are ca limita 
de greutate 15 kg, 
aproximativ 3 ani.   

Manduca are ca limita de 
greutate 20 de kg. Daca 
parintii il pot purta, 
Manduca este potrivita si 
pentru un copil de 5-6 
ani.  

Beneficii pentru 
bebe 

Copiii purtati plang mai 
putin, sufera mai putin 
de colici, se bucura mai 
multe de contactul fizic 
cu parintele. In casa 
sau in spital puteti sa il 
folositi si pentru contact 
skin-to-skin. 
- Se poate alapta in 
wrap 

Copiii purtati plang mai 
putin, sufera mai putin de 
colici, se bucura mai 
multe de contactul fizic cu 
parintele. In casa sau in 
spital puteti sa il folositi si 
pentru contact skin-to-
skin. 
- Se poate alapta in 
Marsupi 

Copiii purtati plang mai 
putin, sufera mai putin de 
colici, se bucura mai 
multe de contactul fizic cu 
parintele. In casa sau in 
spital puteti sa il folositi si 
pentru contact skin-to-
skin. 
- Se poate alapta in 
Manduca 

Beneficii pentru 
parinte 

- Garantat fara dureri 
de spate, chiar si 
pentru bebelusii mari. 
Greutatea se distribuie 
foarte bine pe tot 
spatele, pe umeri si 
solduri.  
- Ambele maini sunt 
libere 
 
 

Garantat fara dureri de 
spate, chiar si pentru 
bebelusii mari. Greutatea 
se distribuie foarte bine 
pe tot spatele, pe umeri si 
solduri. Are centura in 
talie care preia greutatea. 
Puteti sa aveti pozitii 
preferate: sa va placa mai 
mult burtica pe burtica 
sau in spate decat pe 
sold.  

- Ambele maini 
sunt libere 

Garantat fara dureri de 
spate, chiar si pentru 
bebelusii mari. Greutatea 
se distribuie foarte bine 
pe tot spatele, pe umeri si 
solduri. Puteti sa aveti 
pozitii preferate: sa va 
placa mai mult burtica pe 
burtica sau in spate decat 
pe sold. Are o punte lata 
in talie ce distribuie 
fantastic greutatea. 
Manduca este 
echivalentul unui rucsac 
foarte bun.  

- Ambele maini 
sunt libere 

Materiale Wrapurile neelastice 
sunt de obicei realizate 
din bumbac organic, 
insa pot contine si 
canepa organica.  
Wrapurile elastice pot fi 
si ele realizate din 
materiale organice, insa 
unele contin si un 
procent de elastan (in 
jur de 5%). Este 
preferabil sa alegeti 
materialele organice 
pentru ca wrapul va 

Marsupi Plus clasic este 
realizat din bumbac 
organic 100%. Umplutura 
este din poliester.  
Marsupi Plus Breeze este 
facut din 60% in, 40% 
bumbac.  

Manduca este realizata 
atat la exterior, cat si 
umpluturile din 55% 
canepa, 45% bumbac 
organice.  



veni in contact cu 
pielea sensibila a 
bebelusului, iar 
materialele organice 
sunt mai rezistente.  

Dificultati 
intampinate vara 

Bebelusii au nevoie sa 
fie purtati chiar si atunci 
cand este foarte cald. 
Exista materiale 
speciale pentru vara, 
care respira. Exista si 
legaturi speciale astfel 
incat materialul sa 
treaca o singura data 
peste spatele 
bebelusului.  
Dificultatile nu vor fi mai 
mari decat atunci cand 
tinem bebelusul in 
brate.  

Bebelusii au nevoie sa fie 
purtati chiar si atunci 
cand este foarte cald. 
Marsupi Plus Breeze a 
fost creat special pentru 
vara din in si bumbac, 
astfel incat materialul sa 
respire foarte bine.  

Bebelusii au nevoie sa fie 
purtati chiar si atunci 
cand este foarte cald. 
Materialele din care este 
realizata Manduca respira 
foarte bine.  

Dificultati iarna Orice sistem de purtare 
a bebelusului poate fi 
folosit si iarna cu 
ajutorul unui cover 
special creat pentru a 
proteja bebelusul de 
frig si vant.  

Orice sistem de purtare a 
bebelusului poate fi folosit 
si iarna cu ajutorul unui 
cover special creat pentru 
a proteja bebelusul de frig 
si vant.  

Orice sistem de purtare a 
bebelusului poate fi folosit 
si iarna cu ajutorul unui 
cover special creat pentru 
a proteja bebelusul de frig 
si vant.  

In vacanta Wrapul este util in 
vacanta doar daca 
bebelusul este mic si 
nu vrea ba sus, ba jos 

Foarte util in vacanta Foarte util in vacanta 

Transport:  Un wrap bun este un 
wrap usor. El poate 
veni in saculet sau in 
cutie si cantereste in jur 
de 500 de grame.  

Marsupi Plus este foarte 
usor (cea mai mica 
marime varianta Breeze 
cantareste 200 de 
grame). Este foarte 
compact si vine intr-un 
sac in care poate fi 
extrem de usor tranportat.  

Manduca cantareste 
aproximativ 600 de 
grame. 

Alte dificultati:  Este greu sa legi un 
wrap intr-un loc public, 
de ex in parc. Este util 
mai ales pentru 
bebelusii care inca nu 
merg si nu vor cand in 
brate, cand pe jos. 
Fiind lung va trebui sa 
“maturati” cu el pe jos 
atunci cand il legati.  
Totusi, din wrapul 
elastic puteti scoate 
bebelusul si apoi sa il 
bagati la loc, fara a face 
o legatura noua.  

Pe Marsupi Plus puteti sa 
il montati si sa il dati jos 
cu usurinta oricand si 
oriunde. Atentie totusi sa 
nu “maturati” cu bretelele 
pe jos!  
In spate poate fi montat 
doar cu ajutorul altei 
persoane! 

Manduca este foarte usor 
de montat si de dat jos 
mai ales pentru bebelusii 
care isi sustin deja capul 
(dupa 3-4 luni), chiar 
daca poate fi folosita si 
pentru nou-nascuti.  
Se poate monta cu 
usurinta, iar pentru a 
pune bebelusul in spate 
NU aveti nevoie de ajutor.  

Preturi  Pretul unui wrap 
calitativ din bumbac 
organic incepe de la 
aprox 250 lei, insa 
poate urca in functie de 
tesatura. Un wrap 

Marsupi Plus costa 249 
lei.  
Marsupi Plus Breeze 
costa 265 lei.  

Manduca costa 419 lei.  
Manduca editie speciala 
costa 499 lei 



neorganic costa mai 
putin, insa le recomand 
pe cele organice 

Aspect Wrapul este cel mai 
frumos si elegant mijloc 
de purtare dintre cele 
trei. Culorile pot varia la 
infinit.  

Aspect normal de 
marsupiu, simplu, 
disponibil pe rosu, 
albastru, maro, natur, 
olive, antracit, iar Marsupi 
Plus Breeze pe gri 

Manduca este un 
marsupiu frumos; arata 
aprox ca un rucsac. 
Disponibil pe rosu, natur, 
olive, petrol si negru cu 
floricele albe (jardin nuit).  

 
*SSC= soft structured carrier, adica marsupiu ergonomic 


