Gniazdko niemowlęce Voksi - niebieskie

cena: 399 zł
symbol: BS11005053N N8/19CC
wiek: 0-7m
kolor: niebieski
materiał: bawełna/poliester
wymiary (cm): szer. 91 x wys. 53 x dł/gł. 12
waga z opakowaniem: 1.92kg
EAN: 7072754000226

Przytulne i komfortowe miejsce dla Twojego maluszka
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Wszystkie materiały certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100, klasa 1
Lekkie i łatwe do zabrania w podróż z dzieckiem
Trwały i jednocześnie miękki materac z pianki zapewnia dodatkowe wsparcie i wysoki komfort ergonomiczny
Miękki ale jednocześnie solidny wewnętrzny panel utrzymuje malucha w poprawnej i bezpiecznej pozycji
Łatwy do przenoszenia dzięki praktycznej torbie podróżnej, która jest w zestawie razem z gniazdkiem
Gniazdko przeszło rozbudowane testy, m.in. dotyczących przepływu powietrza i dokładnej oceny ryzyka dla najwyższego bezpieczeństwa
Aby uniknąć ryzyka zadławienia, gniazdko nie jest wyposażone w żadne luźne sznurki

Podczas tworzenia Gniazdka Voksi®, skoncentrowano się na stworzeniu przytulnego i bezpiecznego środowiska dla dziecka. W rezultacie, gniazdko niemowlęce w

kształcie jajka imituje uczucie przebywania w łonie matki i daje Twojemu dziecku poczucie ochrony, ciepła i przytulności. Podczas gdy jesteśmy z wizytą u rodziny
lub przyjaciół, dziecko w gniazdku czuje się komfortowo w znajomym mu otoczeniu i znacznie ułatwia zasypianie, odpoczywanie i zabawę w nowym dla malucha
miejscu.
Unikalne połączenie materiałów

Wszystkie materiały z których wykonane jest gniazdko jest certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100, klasa 1, co gwarantuje, że dziecko będzie otoczone
materiałami wolnymi od niebezpiecznych substancji lub szkodliwych chemikaliów. Trwały i jednocześnie miękki materac z pianki zapewnia Twojemu dziecku duży
komfort, jednocześnie wspierając jego szyję i plecy. Powierzchnia do leżenia wykonana w 100% z bawełny zapewnia Twojemu dziecku miękkie uczucie.
Cechy produktu ułatwiające codzienne życie

Gniazdko niemowlęce Voksi® wyposażone jest w wysokiej jakości materiały, został zaprojektowany również z myślą o dorastaniu razem z Twoim dzieckiem. Dzięki
możliwości odpięcia skórzanego paska i rozłożenia przedłużenia materaca, możesz zapewnić dziecku jeszcze więcej miejsca.
Praktyczna torba podróżna, która jest w zestawie z gniazdkiem, ułatwia zabranie go ze sobą w każdą podróż.
Aby zapewnić Twojemu dziecku najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa, Gniazdko Voksi® zostało przetestowany pod kątem różnorodnych standardów i
przeszedł szereg ocen ryzyka, np. przez SGS France.
Informacje techniczne
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Wymiary zewnętrzne: dł. 91 cm, szer. 53 cm (gniazdko otwarte), dł. 81 cm, szer. 53 cm (gniazdko zamknięte)
Wymiary wewnętrzne: dł: 71 cm, szer. 30 cm (gniazdko otwarte), dł. 59 cm, szer. 30 cm (gniazdko zamknięte)
Materiał zewnętrzny: 100% bawełna
Materiał wewnętrzny: 100% bawełna
Wypełnienie: 100% poliester
Materac: 100% poliester

Wszystkie materiały Gniazdka niemowlęcego Voksi® są certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100, klasa 1. Oeko-Tex® to niezależny system testowania i
certyfikacji tekstyliów, produktów pośrednich i końcowych na wszystkich etapach produkcji. Wybierając produkt wykonany z materiałów posiadających certyfikat
Oeko-Tex®, Ty jako rodzic możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie otoczone materiałami wolnymi od niebezpiecznych substancji lub szkodliwych
chemikaliów.

