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Link do produktu: https://hevea.krakow.pl/materac-lateksowy-hevea-junior-grafitti-190x90-p-203.html

MATERAC LATEKSOWY HEVEA
JUNIOR GRAFITTI 190x90
Cena

996,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210026

Producent

Hevea

Opis produktu
GRATIS! WYGODNA, KOMFORTOWA PODUSZKA DLA DZIECI Z WYPE?NIENIEM SILIKONOWYM W ROZMIARZE 40/60 , POSZEWKA
?CI?GANA - MO?NA PRA? W 60 STOPNIACH, (wzory poszewek wysy?ane losowo - wg dost?pno?ci dzianiny).

Materac Lateksowy Hevea Junior Graffiti

"Junior" to specjalna seria dwustronnych materacy przeznaczona dla dzieci po okresie łóżeczkowym (wiek 2+), jak również dla młodzieży w
wieku szkolnym aż do wagi 80 kg. Wkład materaca wykonany na bazie naturalnego lateksu z trzema strefami komfortu uaktywniającymi się
wraz ze wzrostem dziecka, gwarantuje świetne pod względem ortopedycznym podparcie kręgosłupa na każdym etapie rozwoju. Unikalny system
kanalików wentylacyjnych zapewnia bardzo dobra cyrkulację powietrza.

Materac jest w 100% antyalergiczny a dodatkowo lateks jest bardzo higieniczny gdyż minimalizując wchłanianie wilgoci, tworzy środowisko
wolne od pleśni grzybów i roztoczy. Jest to najlepsza propozycja dla alergików, jak również w profilaktyce przeciw uczuleniowej. Rodzicu
wybierając ten model materaca zapewniasz swojemu dziecku najbardziej komfortowy, wygodny i co najważniejsze zdrowy sen
Gwarancja zachowania kolorów pokrowca!
Unikatowy pokrowiec z kolekcji The Walt Disney Kompany - Graffiti Girl - dedykowany dla dziewczynek w różowe wzory lub Graffiti Boy dedykowany dla chłopców w niebieskie wzory. Pokrowiec z dzianiny na bazie nowoczesnych, oddychających włókien poliestrowych – z miękkim,
jedwabistym chwytem. Pokrowiec pikowany 300-gramową antyalergiczną, klimatyzowaną włókniną, dwustronny, z suwakiem z 3 stron,
zapewnia wysoką wytrzymałość oraz ułatwia utrzymanie właściwej higieny produktu. Zdejmowany do prania w temp. do 60 C.
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Graffiti Girl

Graffiti Boy

PRODUKT POLSKI
Dzianina pokrowca posiada atest:
EKOTEX STANDARD 100
PRZYJAZNY CZŁOWIEKOWI
BEZPIECZNY DLA DZIECKA
Wysokość materaca: ok. 11 cm z pokrowcem

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec: Graffiti Girl , Graffiti Boy
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