Termos dla dziecka próżniowy deluxe z termoopakowaniem 500ml - srebrny

cena: 144,16 pln
symbol: ML89255 N05/2019
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 0+
kolor: srebrny chrome
EAN: 8413082892555

Ekskluzywny termos na napoje o pojemności 500 ml z powierzchnią o chromowym efekcie i wysokiej jakości torebką izotermiczną - luksusowy
zestaw!
Najważniejsze cechy:
●
●
●
●
●
●
●

bardzo skuteczny - utrzymuje pożądaną temperaturę przez 24h
maksymalna odporność i efektywność dzięki 3 warstwom izolacyjnym
podwójna warstwa ze stali nierdzewnej (304) z komorą próżniową
zawór zabezpieczający przed kapaniem/wyciekaniem
wyjątkowa jakość
idealny na pokarmy dziecięce
łatwy system nalewania płynów

●
●
●

w zestawie torba izotermiczna
idealny aby zabrać go ze sobą wszędzie
łatwe czyszczenie - elementy można łatwo rozebrać i wyczyścić

Najbardziej luksusowy produkt na rynku!
Idealny termos dla modnych, towarzyskich i odważnych rodziców, którzy pragną cieszyć się chwilami i zabawnymi doświadczeniami pełnymi elegancji, wyróżnienia
i stylu.
Utrzymuje temperaturę płynów przez ponad 24 godziny
Termosy Miniland deluxe są niezwykle odporne na działanie temperatur zewnętrznych i skutecznie utrzymują ciepło, dzięki podwójnej ściance ze stali nierdzewnej,
ekskluzywnej warstwie aluminium i komorze próżniowej. Dodatkowa warstwa izolacji zapewniona dzięki transportowej torbie izotermicznej, jeszcze bardziej chroni
termos przed zmianami temperatury otoczenia co w efekcie sprawia, że temperatura napojów zostaje utrzymana jeszcze dłużej.
Posiłki dziecka są zawsze gotowe
Rodzice mogą przygotować jedzenie dla dziecka w domu i zabrać je w dowolne miejsce dzięki torbie z rączką, którą można przymocować na wózku - dzięki temu
termos deluxe jest idealny w podróży lub zostawiania dziecka pod opieką innej osoby.
Materiały o wyjątkowej jakości
Termosy deluxe są wykonane ze stali nierdzewnej 18/8 (stal 304), która ma bardzo niskie przewodnictwo cieplne i bardzo dobrą odporność na wysokie
temperatury, będąc najbardziej odpowiednim materiałem do przechowywania żywności. Ponadto torba transportowa wykonana jest z bardzo wytrzymałych
materiałów, które poprawiają ochronę termosu przed ścieraniem i chronią je również przed uderzeniami i zadrapaniami.
Łatwy system nalewania
Nie ma możliwości rozlania ani kropli płynów, dzięki łatwemu systemowi nalewania i systemowi otwierania i zamykania termosu na klik,i bez potrzeby odkręcania
wewnętrznej pokrywy.
Możliwość demontażu elementów dla łatwego czyszczenia
Zarówno zakrętka termosu, która może być użyta jako mały kubek, jak i zawór są odkręcane, co ułatwia czyszczenie wszystkich elementów.
Wolne od BPA
Produkt jest w 100% wolny od Bisfenolu A.

