Kosz na zużyte pieluchy - grafitowy (na 25 pieluch) + worki

cena: 192 zł
symbol: MA-C110GR 2
wiek: 0+
kolor: grafit
waga produktu po rozpakowaniu: 1.7kg
waga z opakowaniem: 2.1kg
EAN: 1310024240603

Pozytywna Opinia Instytutu Matki i Dziecka nr Op-5307, ważna do 31.08.2023 r.
Kosz na zużyte pieluchy
Opatentowany kosz na pieluchy, który zapewnia ochronę przed nieprzyjemnymi zapachami, zarazkami i bakteriami w pokoju dziecka oraz w pozostałych
pomieszczeniach. Specjalny system uszczelniania i zatrzymywania zapachów jest praktyczny i inteligentnie zaprojektowany, dzięki czemu zapewnia najwyższą
ergonomię i higieniczne użytkowanie, a Ty nie masz żadnego kontaktu z pieluszkami, które są już w koszu.
Wygoda
Pojemność kosza to 40l (około 25 pieluszek*) wystarcza na kilka dni i można go łatwo opróżnić, bez uwalniania jakiegokolwiek zapachu nagromadzonego w koszu,
zarówno po włożeniu pieluszki do kosza, jak i podczas opróżniania go. Dodatkowym atutem jest możliwość wykorzystania standardowych, plastikowych worków na
śmieci, bez konieczności kupowania specjalnych, drogich wkładów.
Praktyczne i bezpieczne użytkowanie

Możliwość użytkowania kosza jedną ręką, pozwala utrzymać Twoje dziecko w zasięgu wzroku oraz w bezpiecznej odległości, zapobiegając przy tym nagłym
wypadkom podczas zmiany pieluszki.
Wyjątkowość
Jedyny w swoim rodzaju, nowoczesny i wyjątkowy design doskonale wpasuje się w wystrój każdego wnętrza, pozostawiając je nieustannie czyste i świeże. Co
więcej, kosz ma nie tylko zastosowanie w przypadku zużytych pieluszek! Kiedy Twoje dziecko podrośnie, kosz można wykorzystać na śmieci/odpady.
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Unikalny system zatrzymywania zapachu, składający się na konstrukcję kosza i użyte w nim rozwiązania
Żadnego kontaktu z nieprzyjemnym zapachem po włożeniu pieluszki do kosza, jak i podczas opróżniania kosza
Użytkowanie jedną ręką, aby drugą móc przytrzymywać maluszka
Możliwość używania standardowych worków na śmieci
Brak konieczności kupowania dodatkowych wkładów, które trzeba nieustannie wymieniać
Mieści około 25 pieluszek*
System zabezpieczenia przed dziećmi
Piękny, modernistyczny design, który wpasuje się w każdy wystrój mieszkania
Rolka (15 worków) gratis! Jedna rolka wystarczy na około 375 pieluszek*
Łatwy w utrzymaniu czystości

WAŻNE:
Pamiętaj, aby po wrzuceniu pieluszki wrócić rączką do pozycji pierwotnej, dzięki czemu zapach nie wydostanie się na zewnątrz.

*Ilość pieluszek może się nieznacznie różnić w zależności od ich rozmiaru.

