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BILIBO® 19506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONTENTS 
1 x Bilibo® 
Please note: the colour may vary 
 
USE 
Use on a flat, stable, soft surface. 
Use away from steps, stairs, slopes and obstacles etc. 
Please observe the suggested age range: 2-7 years 
For indoor and outdoor use. 
Use appropriately for supervised activities 
Use the two holes as finger holds for example.  This product is not intended to be 
used as a swing or sledge – please do not use these holes for rope/cords etc or to 
attach any pulling devices. 
The Bilibo® may be used in water – use in shallow water only – the Bilibo® is not 
intended to carry a child. 
 

SUGGESTIONS FOR USE 
Multiple Bilibo®s may be turned upside down and used as stepping stones 
A baby doll’s or teddy’s cradle 
A novelty bucket in water and sand play 
In imaginative play – as a monster or 
alien head 
A turtle or tortoise shell 
A seat 
A rocker 
 
 
… it’s up to you! 
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SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
Use common sense when planning and supervising activities. 
Use any additional safety resources as necessary, subject to the needs of the users 
e.g. helmets 
 

STORAGE  
Store in a safe, dry, indoor place that is out of reach of clients. 
Do not leave the Bilibo® outside – over the years the polyethylene will become brittle 
and the Bilibo® will become unusable. 
 
CLEANING  
The Bilibo® is made from high density polyethylene – clean with a slightly damp cloth 
and mild cleaning product.  Avoid abrasive cleaning products as this will scratch the 
Bilibo®. 
 
SPECIFICATION 
Size: 39 x 39 x 22cm 
High density polyethylene 
Non-toxic 
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BILIBO® 19506 

 
CONTEÚDO 
1 x Bilibo 
Nota: As cores podem variar 
 
UTILIZAÇÃO 
Utilize numa superfície plana, estável e macia. 
Utilize afastado de degraus, escadas, declives e obstáculos, etc. 
Por favor observe as idades aconselhadas: 2-7 anos 
Para utilizar no interior e exterior. 
Utilize de forma apropriada em atividades supervisionadas. 
Utilize os dois buracos como suportes para os dedos, por exemplo. Este produto não 
se destina a ser utilizado como um baloiço ou trenó – por favor não utilize estes 
buracos para prender cordas, fios ou qualquer dispositivo para puxar. 
O Bilibo pode ser utilizado na água – utilize apenas em água pouco profunda – o 
Bilibo não se destina a ser utilizado para carregar uma criança. 
 
SUGESTÕES DE UTILIZAÇÃO 
Pode virar vários Bilibos ao contrário e 
utilizá-los como poldras. 
Pode ser um berço para uma boneca ou 
ursinho. 
Um baldinho de praia. 
Em brincadeiras com imaginação – um 
monstro ou cabeça de extraterrestre. 
Um assento 
Uma cadeira de baloiço 
 
…só depende de si! 
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SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Use o senso comum quando estiver a planear e a supervisionar as atividades. 
Utilize qualquer recurso de segurança necessário, dependendo das necessidades 
dos utilizadores. Ex.: capacetes 
 
ARMAZENAMENTO 
Guarde num local seguro, seco, no interior e que esteja fora do alcance dos clientes. 
Não deixe o Bilibo no exterior – com o passar dor anos, o polietileno vai ficar 
quebradiço e o Bilibo vai ficar inutilizável. 
 
LIMPEZA 
O Bilibo é feito de polietileno de alta densidade – limpe com um pano ligeiramente 
húmido e produto de limpeza suave. Evite produtos de limpeza abrasivos pois estes 
podem riscar o Bilibo. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Tamanho: 39 x 39 x 22cm 
Polietileno de alta densidade 
Não tóxico  
 


