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Nosidełko Tula Baby Blossom
Cena

439,00 zł

Cena poprzednia

525,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

015310

Kod producenta

Baby Blossom

Kod EAN

5902574369451

Producent

TULA

Kolor dominujący

Niebieski

Waga dziecka

7 - 20 kg

Opis produktu
Nosidełko Tula Baby Blossom
Nosidełko Tula Coast dostarczy Wam odrobinę chłodu w letnie
dni! Panel nosidełka to interpretacja klasycznej ramki Tula
wypełnionej oddychającą siateczkową tkaniną. Takie
rozwiązanie pozwala na swobodny przepływ powietrza i
świetnie sprawdza się podczas czynnego wypoczynku latem.

Zalety nosidełka
ERGONOMICZNA POZYCJA ŻABKI
Wspiera bezpieczny rozwój ciała dziecka
PODWÓJNIE REGULOWANE SZELKI
Zapewniają wygodę noszenia równomiernie rozkładając
ciężar dziecka, a łatwa regulacja pozwala dopasować
nosidełko do każdego użytkownika
ODDYCHAJĄCA, LEKKA TKANINA
Zaprojektowane z dbałością o szczegóły. Materiał
bazowy nosidełka to miękka 100% bawełna. Panel
nosidełka wypełniony jest 100% oddychającą
siateczkową tkaniną poliestrową.
PANEL Z SIATECZKĄ
Zapewnia swobodny przepływ powietrza
MOŻLIWOŚĆ NOSZENIA Z TYŁU I Z PRZODU
Możliwość noszenia dziecka z tyłu i z przodu oraz
naturalna ergonomiczna pozycja pozwalają nosić
dziecko dłużej i wygodniej wspierając prawidłowy
rozwój bioderek i kręgosłupa dziecka
SZEROKI I MIĘKKI PAS BIODROWY
Zapewnia wygodę pomagając równomiernie rozłożyć
ciężar dziecka. Pas biodrowy zawiera pojemną kieszeń
z przodu pasa biodrowego
DODATKOWE WYPEŁNIENIE WOKÓŁ OTWORÓW NA
NÓŻKI
Pozwala nosić dłużej zapewniając dziecku wygodę
ŁATWE DOPASOWANIE
Nosidełko Baby pozwala nosić dzieci o wadze 7-20 kg
zaś nosidełko Toddler od 11-27 kg. Nosidełka Baby
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mogą być używane od urodzenia dziecka w zestawie z
rewolucyjną Wkładką dla niemowlaka (nie dodawana
do zestawu)
DOPASOWANE MATERIAŁ BAZOWY I KAPTUREK
Jasnoszary odpinany siateczkowy kapturek
dopasowany kolorystycznie do ciemoszarego materiału
bazowego nosidełka podtrzymuje główkę, gdy dziecko
śpi, chroni je przed słońcem i zapewnia dodatkową
osłonę podczas karmienia piersią

Producent
Panel Nosidełka Baby

Tula
39 cm wysokości
38 cm szerokości w dolnej części

Długość szelek

43 cm szerokości w górnej części
Minimalna 56 cm

Pas biodrowy w Nosidełku Baby

Maksymalna 74
14 cm wysokości
Minimalna długość 69 cm
Maksymalna 145 cm

Nosidełko Tula Baby Blossom
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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