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Nosidełko Zaffiro Care
trójkąty biało czarne
Cena

259,00 zł

Cena poprzednia

299,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

013382

Kod producenta

Zaffiro Care trójk

Kod EAN

5902745532165

Producent

ZAFFIRO

Kolor dominujący

Biały

Waga dziecka

6 - 18kg

Opis produktu
NOSIDŁO ERGONOMICZNE ZAFFIRO CARE
Zaprojektowane by podkreślić Twoją indywidualność.
Oryginalnie, komfortowo i zawsze blisko. Najlepsze rozwiązanie
dla rodziców lubiących aktywny styl życia, ruch na świeżym
powietrzu i piesze wycieczki. Wiele codziennych czynności
można dzięki niemu wykonywać nie pozostawiając dziecka.

Nosidło ergonomiczne
Nosidło ergonomiczne to znakomity wybór dla rodziców
świadomych znaczenia, jakie dla rozwoju dziecka ma bliskość z
nim, dotyk i uważności. Daje możliwość pogłębiania więzi
między rodzicem a dzieckiem. Zaprojektowane z dbałością o
każdy detal, zapewnia maluchowi bezpieczeństwo i utrzymanie
anatomicznie prawidłowej pozycji, a rodzicowi komfort i
swobodę ruchów.
Posiada wygodne i bezpieczne klamry oraz prosty system
regulacji, dzięki któremu świetnie da się dopasować do
sylwetki zarówno smukłej jak i postawnej osoby. Z tego
powodu w roli noszącego mogą sprawdzać się znakomicie nie
tylko mamy, ale i tatusiowie. Gwarantuje stabilność i pewność
trzymania nawet przy intensywnych ruchach.

Komfort i bezpieczeństwo dla dziecka
ergonomiczny panel podtrzymuje plecy dziecka
umożliwiając ułożenie ich w anatomicznej pozycji, a
nóżki utrzymuje w pozycji "M" (żabki), co wpływa na
prawidłowe kształtowanie się stawów biodrowych
wysokiej jakości atestowana klamra Duraflex
zastosowana w pasie biodrowym wyposażona w
blokadę zapobiegającą jej przypadkowemu odpięciu
nakładki na klamry (przydatne gdy dziecko ząbkuje i
poszukuje obiektów do gryzienia)
odpinany, regulowany kapturek chroniący przed
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niekorzystnymi czynnikami pogodowymi
rekomendowane jest przez fundację "Dar dla
Najmniejszych"
miękkie wypełnienie w okolicy nóżek dziecka
zaprojektowane we współpracy z lekarzami,
fizjoterapeutami i doradcami noszenia

Komfort dla Ciebie
szeroki pas biodrowy o długości od 65 cm do 140 cm
zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru dzięki czemu
dziecko wydaje się dwa razy lżejsze
wyprofilowane, wygodne i miękkie szelki odciążają
kręgosłup rodzica oraz zwiększają komfort noszenia
łatwe i intuicyjne w obsłudze - bez niczyjej pomocy
wkładasz i wyjmujesz malucha z nosidła. Nawet gdy
dziecko zaśnie w nosidle można bez problemu samemu
odłożyć je do łóżeczka lub wózka
podwójnie regulowane taśmy wyposażone w wysokiej
jakości klamry Duraflex pozwalające płynnie i szybko
dopasować nosidło

Producent
Rodzaj produktu

WOMAR
Nosidła ergonomiczne

Wiek

Dla niemowląt i dzieci od 3 miesiąca życia do lat 3
Dla niemowląt do 6 miesiąca zaleca się użycie dodatkowej
wkładki umożliwiającej regulowanie wysokości siedzenia możliwość zakupu w naszym sklepie. Przed użyciem produktu
(zwłaszcza dla dziecka urodzonego przedwcześnie lub z
chorobami) należy skontaktować się z lekarzem.
Od 6 kg do 18 kg

Waga dziecka

Opcje noszenia

Normy

Na brzuchu
Na plecach (nie zaleca się noszenia na plecach dzieci poniżej
12. miesiąca życia lub do momentu, gdy będą miały na tyle
mocne mięśnie, aby móc samodzielnie utrzymywać pozycję
siedzącą)
Europejska norma PN-EN 13209-2:2016-04

Kraj produkcji
Tkanina zewnętrzna

Polska
Antyalergiczna, miła w dotyku wysokogatunkowa 100%
bawełna

Certyfikat

Oeko-Tex® Standard 100 (tkanina wolna od szkodliwych i
uczulających substancji)
100% poliuretan, 100% poliester

Wypełnienie

NOSIDEŁKO WOMAR ZAFFIRO CARE TRÓJKĄTY BIAŁO CZARNE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
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ORYGINALNE OPAKOWANIE
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