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MATERAC PIANKOWY Z
LATEKSEM HEVEA HAPPY BABY
MAX 140x70
Cena

378,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4-8 dni roboczych

Kod EAN

590160210015

Producent

Hevea

Opis produktu
Trwały i komfortowy materac piankowo-lateksowy przeznaczony dla najmłodszych dzieci, także wcześniaków. Zbudowany z pianki
poliuretanowej o wysokości 5 cm oraz płyty lateksu Blue Ocean o grubości 3 cm, zawierającej min. 20% naturalnej żywicy lateksowej z
dodatkiem żelu silikonowego. Pianka lateksowa Blue Ocean to innowacyjny lateks z funkcją obniżania temperatury na powierzchni materaca.
Używana systematycznie zapobiega powstawaniu potówek oraz stanowi profilaktyke SIDS. W materacu nie zastosowano kleju, co zwiększa
trwałość produktu dzięki a także pozwala na utrzymanie higieny. Pianki można dowolnie zestawiać stronami, a płytę lateksową poddać
krótkotrwale działaniu gorącej pary lub niskiej temperatury np. w zamrażalniku. Jest to działanie pro zdrowotne celem oczyszczenia oraz
zniwelowania drobnoustrojów i mikroorganizmów. Waga materaca ok 2 kg (120/60 cm, 130/70, 140/70). Wysokość ok. 9 cm.

Pokrowiec: rozpinany z 3 stron, nadaje się do delikatnego prania w temp. do 60C. Pokrowiec jest antyalergiczny, antybakteryjny i łatwy w
utrzymaniu czystości. Posiada naturalne właściwości minimalizujące rozwój roztoczy i bakterii. Dzianina dystansowa wykorzystana w kolekcji
Happy posiada certyfikat Oeko-tex Standard 100 klasa I. Pokrowiec jest produkcji polskiej, elastyczny, oddychający i trwały. Wzór całej kolekcji
to drukowane cyfrowo słoniki w delikatnych kolorach pastelowych.

wygenerowano w programie shopGold

Pokrowce z dzianiny dystansowej zapewniają optymalny dostęp powietrza do całej powierzchni ciała użytkownika jak i materaca. Gwarantują
właściwą izolacyjność cieplną i odpowiedni transport pary wodnej z powierzchni produktu. W pokrowcach kolekcji Happy zastosowano dzianiny
dystansowe 3D znane także jako dzianiny typu mesh. Jest to nowoczesny produkt na bazie przędzy poliestrowej zapewniający dużą
przepuszczalność powietrza i minimalne pochłanianie wody i wilgoci.
ZASTOSOWANIE: oddychający, antyalergiczny materac do łóżeczka dziecięcego, waga dziecka do 30 kg, grupa wiekowa 0-24 mies.
UWAGI: materac dwustronny, możliwość zmiany stron wewnętrznego wkładu materaca i okresowego odwracania góra/dół co wydłuża okres
jego użytkowania. Nie zginamy i nie zwijamy do transportu i przechowywania.
GWARANCJA: 2 lata na produkt
GRUPA WIEKOWA: od 0 do 2 lat
TWARDOŚĆ: H2 (średnio twardy)
WYSOKOŚĆ: 9.5cm
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