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MATERAC PIANKOWY HEVEA
YOUNG BLUE 180x80
Cena

384,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210200

Producent

Hevea

Opis produktu
MATERAC PIANKOWY HEVEA YOUNG BLUE

Jest w pełni ekologiczny, ma właściwości antyalergiczne, przeznaczony do użytku dla dzieci od 2 lat, o wadze do
50 kg.
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Struktura materaca piankowego
To, na czym śpi Twoje dziecko, jest bardzo ważne. Jego młody kręgosłup cały czas rozwija się i jest bardzo delikatny. Z tego
też względu duże znaczenie ma wybór odpowiedniego materaca. Nie powinien być ani za twardy, ani zbyt miękki. Najlepszym
wyborem będzie ten, o średniej twardości (H2). Materac piankowy Hevea Young Blue ma wypośrodkowaną twardość i dlatego
dopasowuje się do ciała oraz pozycji dziecka podczas snu. Został wykonany z 10-centymetrowej pianki HR - tworzywa o
podwyższonej sztywności, ale również wyjątkowej elastyczności. Pianka HR zapewni stabilne podparcie dla wciąż
rozwijającego się kręgosłupa Twojego dziecka.

Właściwości antyalergiczne materaców Hevea
Obecnie coraz więcej dzieci jest uczulonych na różnego rodzaju tworzywa, żywność, pyłki itd., dlatego rodzice coraz częściej
szukają różnych, antyalergicznych rozwiązań. Materac piankowy Hevea Young Blue wykonano z antyalergicznego materiału,
więc będzie doskonały dla tych dzieci, które mają problemy z chorobami skórnymi i różnymi alergiami. W materacu, zamiast
pochodnych ropy naftowej, zastosowano specjalną piankę. Jest to w pełni naturalne i ekologiczne rozwiązanie. Materace
Hevea Young Blue uzyskały certyfikat Eko-Tex Standard 100. Pianka w kolorze niebieskim, na bazie olejków roślinnych,
zapewni w dziecięcej sypialni wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo. Struktura tego tworzywa pozwala na swobodny przepływ
powietrza, przez co materac dobrze oddycha. W celu zachowania higieny i przedłużenia żywotności materaca polecamy raz na
trzy miesiące obracać go na drugą stronę.

Pokrowiec do materaca jest bardzo ważny
Do każdego materaca dołączony jest pokrowiec. Wyróżnia się wysoką jakością i gramaturą 320 g, niezwykłą miękkością oraz
jedwabistością w dotyku. Nasz klient ma do wyboru dwa rodzaje pokrowców z dzianin: NATURAL o składzie: bawełna (50%),
lekkie włókna poliestrowe (36%) oraz lycra (14%), a także BAMBOO na bazie przędzy bambusowej (31%) oraz lekkich włókien
poliestrowych (69%). W celu zachowania płaskiej powierzchni spania w materacu dzianiny nie są pikowane. Pokrowce są
zapachowe, odporne na mycie i wielokrotne czyszczenie. Można je prać w pralce automatycznej w temperaturze do 60 stopni
Celsjusza.

GWARANCJA: 2 lata
GRUPA WIEKOWA: 2+
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
WYSOKOŚĆ: 11 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Pokrowiec: Bio Bamboo , Natural
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