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Materac lateksowo-kokosowy KRZYŚ
60x120 zpokrowiec Aegis
link do produktu:
https://meble.do/materace/materac-lateksowo-kokosowy-krzys-60x120-zpokrowiec-aegis_13966
.html
Producent: Hevea
Stan: Nowy
Ilość: 100 szt.

Informacje
Do łóżeczka 60x120

Opis produktu
ROZWOJOWY dwustronny materac na bazie naturalnych produktów lateksu i kokosu o właściwościach antyalergicznych przeznaczony do użytkowania przez
dzieci od pierwszych chwil życia. Dwie strony użytkowe: strona z kokosem (twarda) przeznaczona dla niemowląt do 9/12* m-ca życia oraz strona z lateksem
(średnio twarda) dla niemowląt powyżej 9/12* m-cy. Zastosowany unikalny system pionowych kanalików wentylacyjnych zapewnia dziecku idealne podparcie
kręgosłupa, wspomagając prawidłowy rozwój. Wkład materaca stanowi blok jednolitej perforowanej 5cm pianki lateksowej, połączonej z 2 cm warstwą kokosu,
które zapewniają małemu dziecku środowisko wolne od pleśni i roztoczy. Elastyczność punktowa lateksu nadaje materacowi właściwości ortopedyczne co w
połączeniu z jego odpornością na alergeny daje wyjątkowy i zdrowy produkt dla Milusińskich.
Wysokość materaca ok. 9cm, atest PZH, waga w zależności od rozmiaru 5-9kg
* – w zależności od stopnia rozwoju dziecka (wagi, wzrostu, rozwoju ﬁzycznego) można skrócić okres użytkowania strony kokosowej do 9 m-cy!
Materac posiada pozytywną OPINIĘ Instytutu Matki i Dziecka NR OP -4423/2012
Dostępny w pokrowcach rozpinanych z suwakiem: Hevea, Medica lub Aloe Vera.
Dzianina HEVEA AEGIS NATURAL CARE – to jedna z najbardziej higienicznych dzianin materacowych. Wykorzystuje innowacyjne rozwiązania zaawansowanej
technologii medycznej w postaci „tarczy ochronnej” czyli powlekania dzianiny antymikrobiotyczną oraz antybakteryjną, bezzapachową, bezbarwną,
niewypłukującą się powłoką chroniącą przed bakteriami, grzybami, glonami, drożdżami, pleśnią i roztoczami.
Rozmiar: 60x120
Produkty Hevea poddawane są szczególnym badaniom jakościowym, liczą się z opiniami Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Matki i Dziecka oraz Instytutu
Włókiennictwa. Współpracują wyłącznie z najlepszymi polskimi producentami dzianin, którzy uczestniczą w tworzeniu unikatowych linii produktów.W produkcji
używane są wyłącznie najlepsze dzianiny z atestami: EKOTEX Standard 100,
10 lat Gwarancji na wkład lateksowy
2 lata gwarancji na pokrowiec
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