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Mata edukacyjna Mamabrum
R09 180x120 miasto góry
Cena

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

125710

Kod producenta

R09 miasto góry

Kod EAN

5900168932739

Producent

MAMABRUM

Opis produktu
Idealna dla Twojego dziecka!
Każdy młody rodzic wie, że to podłoga jest
najpraktyczniejszym i tym samym najczęstszym miejscem
zabaw każdego malucha. Aby dziecku nie było na niej zbyt
twardo czy zimno, staramy się ją czymś przykryć. W tym
miejscu najlepiej sprawdza się piankowa mata. Idealne miejsce
do zabawy, nauki raczkowania i chodzenia, czyli po prostu
poznawania świata.

Praktyczna i wygodna!
Mata ma 120 cm szerokości i aż 180 cm długości to
powierzchnia, na której z powodzeniem bezpiecznie będzie
mógł się bawić Twój maluszek. 0,5 cm grubości sprawia, że
mata w zupełności chroni dzieci przed zimną podłogą lub
nawet ewentualnymi skutkami upadków. Możesz śmiało
zastąpić nią dziecięcy dywan. Łatwo utrzymasz ją w czystości.
Wystarczy przetrzeć powierzchnię maty mokrą ściereczką.
Jedna mata to aż dwie plansze kolorystyczne! Piękny las na
wzgórzu oraz radosne miasteczko skompane w słońcu.

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

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

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.

Producent
Rozmiar
Grubość
Wzór
Antypoślizgowa struktura
Wodoodporna
Bezzapachowa
Antybakteryjna
Ilość elementów
Dodatkowe informacje

Mata edukacyjna Mamabrum R08 180x120
Torba
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Mamabrum
120 x 180 cm
0,5 cm
baśniowa kraina/miasto
Tak
Tak
Tak
Tak
1
Może być używana przez alergików
Bezpieczeństwo gwarantuje Europejski Certyfikat CE
oraz testy EN71
Zapakowana w wygodną torbę
Mata jest składana, dlatego po skończonej zabawie
zajmuje naprawdę niewiele miejsca, dzięki
praktycznemu pokrowcu jest wygodna w transporcie i
w przechowywaniu.
Izoluje od chłodnej podłogi
Mata bez ograniczeń wiekowych, już od pierwszych dni
życia!

