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Mata edukacyjna Mamabrum
R03 200x180 góry miasto
Cena

148,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

124776

Kod producenta

R03 pandy miasto

Kod EAN

5900168932401

Producent

MAMABRUM

Opis produktu
Główne cechy:

Mata bez ograniczeń wiekowych, już od pierwszych dni
życia!
Wykonana z najwyższej jakości oryginalnej pianki XPE jakość premium!
Duży rozmiar 180 x 200 cm!
Bardzo komfortowa - aż 1 cm grubości!
Składana
Dwa oryginalne nadruki
Łatwa w czyszczeniu i wodoodporna
Posiada antypoślizgową strukturę
Izoluje od chłodnej podłogi
Dzięki dużej elastyczności świetnie amortyzuje w razie
upadku
Obszyta maszynowo brak ostrych czy nierównych
krawędzi
Mata świetnie sprawdzi się w pokoju dziecka, salonie,
na balkonie lub w ogrodzie.
W 100% bezpieczna! - wykonana z bezzapachowego
materiału XPE, który nie zawiera Bisfenolu A (BPA),
PVC, ftalanów ani formamidu!!!

Pierwsza strona maty
Wzór: Góry z miarkami wzrostu
Piękny, delikatny wzór pasujący do każdego wnętrza. Ta strona
maty pozwoli wyciszyć się Twojemu maluszkowi, a
pomieszczeniu doda wspaniałego stylu. Dodatkowo na macie
znajdują się subtelne miarki wzrostu.

Druga strona maty
Wzór: Miejska przygoda
Kręte drogi i kolorowe pojazdy zachęcą do wspaniałej zabawy.

Idealna dla każdego dziecka!
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Mata idealna do nauki raczkowania, chodzenia oraz jako
bezpieczne miejsce do zabawy. Dzięki swej grubości jest
ciekawą alternatywą dywanu do pokoju dziecięcego oraz
bezpieczną izolacja od zimnej i twardej podłogi. Stanowi
doskonałą, miękką podkładkę do zabaw, zapewnia komfort
dziecku oraz chroni go w razie upadku.

NAJGRUSZA MATA NA RYNKU!
Aż 1 cm grubości !
To wyjątkowy komfort dla Twojego maluszka oraz najlepsza
izolacja od zimnej podłogi.

ŁATWA W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
Rozlane mleko, czy wilgotne resztki jedzenia nie wnikną w
matę. Wystarczy przetrzeć je ściereczką.

ANTYPOŚLIZGOWA
Powierzchnię maty tworzą delikatne antypoślizgowe piramidki.

Pianka najwyższej jakości
Mata została wykonana z oryginalnej pianki XPE, która
charakteryzuje się dużo lepszą jakością niż pianki EVA, czy
EPE.
Pianka XPE to:
Dużo większa gęstość i wytrzymałość
Lepsza amortyzacja i elastyczność
Lepsza izolacja termiczna
Wydajność i trwałość - dużo dłuższa w użytkowaniu
Nietoksyczny, przyjazny środowisku materiał

Łatwa w transporcie i przechowywaniu
Mata posiada składaną konstrukcje oraz wygodną torbę
transportową z rączką. Jest to niezwykle praktyczne
rozwiązanie. Matę możesz w dowolnym momencie schować do
szafy, przenieść do innego pomieszczenia lub zabrać ze sobą w
podróż lub na piknik.

Materiał
Wymiary
Wiek dziecka
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Pianka
180 x 200 x 1 cm
0+

