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Link do produktu: https://mirapolnext.pl/nosidelko-tula-baby-coast-sophia-p-17749.html

Nosidełko Tula Baby Coast
Sophia
Cena

459,00 zł

Cena poprzednia

525,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

126573

Kod producenta

Baby Coast Sophia

Kod EAN

5903050386436

Producent

TULA

Waga dziecka

7 - 20 kg

Opis produktu
Jedno z najlepiej zaprojektowanych nosideł
dla dzieci
Tysiące Mam na całym świecie codziennie nosi swoje maluchy
w nosidełkach TULA, dając im poczucie bliskości i
bezpieczeństwa. Nosidełko ma szerokie, idealnie
wyprofilowane siedzisko, dzięki któremu dziecko przyjmuje
pozycję fizjologicznej żabki. Jest to prawidłowe ułożenie
zarówno bioder jak i kręgosłupa, które wspomaga ich rozwój.
Dzięki temu rodzic ma pewność, że dziecko jest odpowiednio
ułożone i zabezpieczone, nóżki nie zwisają, a kręgosłup nie jest
przeprostowany.

Komfort użytkowania
Miękki materiał z którego jest wykonane nosidło idealnie
dostosowuje się do ciała dziecka i pozwala mu na przyjęcie
wygodnej pozycji podczas noszenia. W nosidełku Tula można
nosić dzieci z przodu jak i na plecach. Przy odrobinie wprawy
rodzic może z powodzeniem samodzielnie zakładać dziecko na
plecy. W nosidle nie ma jednak możliwości noszenia dziecka
przodem do świata, ponieważ ta pozycja nie sprzyja
prawidłowemu ułożeniu dziecka. Tula to również komfort dla
noszącego. Świetnie wypełnione pasy naramienne oraz pas
biodrowy powodują, że nosidło nigdzie nie uwiera i nie uciska,
a przede wszystkim świetnie przenosi i rozkłada ciężar dziecka
na naszej sylwetce dzięki czemu mamy wrażenie, że dziecko
noszone w Tuli praktycznie nic nie waży. Odpowiednio dobrane
zapięcia i paski pozwalają na dopasowanie i wyregulowanie
nosidła co pozwala na swobodne noszenia dziecka przez
dłuższy czas.

Bezpieczny
Nosidełka Tula spełniają surowe Europejskie Standardy
Bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 13209-2:2006 i
posiadają certyfikat Öko-Tex Standard 100, nadawany przez
członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i
Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych Öko-Tex. Nie
zawierają żadnych szkodliwych związków takich jak pestycydy,
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formaldehydy czy metale ciężkie jak również czynników
rakotwórczych, barwników azotowych i alergizujących. Użyte
do ich produkcji tkaniny to w 100% bawełna mająca
właściwości ocieplające i termoregulacyjne, której wartość pH
odpowiada wartości pH skóry. Nosidła charakteryzuje
precyzyjne wykonanie i doskonała jakość materiałów. Tule są
praktycznie niezniszczalne i świetnie sprawdzają się nawet
przy intensywnym wykorzystaniu. Przed szyciem materiały są
prane.

Najważniejsze cechy
Dla dzieci i niemowląt od 7- 20 kg
Noszenie od 3.5 kg możliwe, gdy używane jest z
wkładką dla niemowlaka TULA
Noszenie z przodu i z tylu
Łatwy w użyciu
Spełnia Europejskie Standardy Bezpieczeństwa zgodnie
z normą PN-EN 13209-2:2006
Wysokiej jakości 100 % bawełna
Klamry i pasy z atestami
Pranie w pralce dozwolone
Szyte w Polsce
Kieszonka na pasie biodrowym
Kapturek podtrzymujący główkę śpiącego dziecka,
zasłaniający słońce lub wiatr, lub pozwalający na
swobodne karmienie piersią

Producent
Rozmiar
Wymiary

Nosidełko Tula Baby Coast Sophia
Odpinany kapturek
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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Tula
Standard
Panel: szerokość - 38 cm u podstawy, 43 cm w górnej
części; 38 cm wysokości
Pas biodrowy: obwód 69 - 145 cm, 12 cm wysokości

