Wkładka antypotowa do fotelika samochodowego 0-13 kg - ciemny turkus

cena: 114 pln
symbol: KM-801-01-0000-24 N
wiek: 0-1roku
waga dziecka: 0-13kg
kolor: turkusowy
materiał: Lyocell 100%, tk. dystansowa
wymiary (cm): szer. 17 x wys. 0.5 x dł/gł. 66
waga produktu po rozpakowaniu: 0.074kg
waga z opakowaniem: 0.1kg
EAN: 7640161146143

Wiele dzieci poci się podróżując w foteliku samochodowym. Dlatego też rodzice szukają produktów, które mogą temu zapobiec.
Wkładka antypotowa Kuli-Muli to produkt, który skutecznie rozwiązuje ten problem.
Cechy:
●
●
●
●
●
●

najwyższej jakości materiały - Lyocell, który pochłania wilgoć oraz tkanina dystansowa która zapewnia wentylację i chłodzenie
miła w dotyku, przyjazna dla skóry
bardzo sprężysta
zgodna z normami Oeko tex standard 100, class 1
wkładka zapewnia jednocześnie najlepszy komfort siedzenia
wyprodukowana w UE

Jak jest skonstruowana wkładka antypotowa Kuli-Muli Climatic?
Produkt składa się z tkaniny dystansowej oraz tkaniny wykonanej w 100% z włókna Lyocell. Oba te materiały są ze sobą połączone.
Jak działa wkładka antypotowa Kuli-Muli Climatic?
Wkładka Kuli-Muli jest kombinacją tkaniny Lyocell z tkaniną dystansową. Materiał Lyocell w nadzwyczajny sposób pochłania wilgoć! Tkanina dystansowa zapewnia
wentylację i chłodzenie oraz wydalanie ciepłego, wilgotnego powietrza.

Jakie są różnice między wkładką antypotową Kuli-Muli Climatic a innymi produktami obecnymi na rynku?
Tkanina dystansowa jest delikatna, miła w dotyku i bardzo sprężysta. Materiał Lyocell pochłania wilgoć lepiej niż wszystkie pozostałe znane materiały. Jest gładki i
przyjazny dla skóry. Wkładki redukują pocenie, a jednocześnie zapewniają najlepszy komfort siedzenia.
Materiały i wkładki wyprodukowano w Unii Europejskiej zgodnie z normami Oeko tex standard 100, class 1*.
Dla jakich fotelików samochodowych może być używana wkładka antypotowa Kuli-Muli Climatic?
Wkładki są uniwersalne, pasują do prawie wszystkich fotelików samochodowych, występują w rozmiarach dopasowanych do rozmiaru fotelika.
*Oeko tex standard 100, class 1
Znak bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, którym przyznano ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny
wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych
metali ciężkich.

1. Materiał pochłaniający wilgoć.
2. Warstwa wentylacyjna.
3. Dostarcza świeżego powietrza.
4. Usuwa gorące, wilgotne powietrze.

