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Nosidełko Zaffiro Embrace
szary melanż
Cena

338,99 zł

Cena poprzednia

369,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

015075

Kod producenta

Embrace szary melanż

Kod EAN

5902745532318

Producent

ZAFFIRO

Kolor dominujący

Szary

Waga dziecka

6 - 18kg

Opis produktu
Rewelacyjne nosidełka

Rewelacyjne nosidło ergonomiczne

Rewelacyjne nosidło ergonomiczne idealne dla rodziców,
którzy chcą aktywnie spędzać czas podróżując ze swoim
dzieckiem i szukają prostego w zakładaniu, szybkiego w
regulacji, wygodnego i bezpiecznego nosidełka. Zaffiro
EMBRACE melanż szary wyróżnia wygodny, miękki, profilowany
pas biodrowy i miękkie szelki które doskonale odciążają
rodzica. Możliwość skrzyżowania szelek dodatkowo zwiększają
komfort noszenia nawet ciężkich dzieci. Maluch jest w tym
nosidełku dużo lżejszy! Nosidełko zapewnia dziecku
prawidłową pozycję żabki - wpływa korzystnie na rozwój
stawów biodrowych. Miękki panel otula i podtrzymuje plecki
dziecka. Prosty system regulacji idealnie dopasowuje nosidełko
do postury rodzica, a wygodne, najlepszej jakości klamry
zapewniają bezpieczeństwa.

Zalety nosidełka Zaffiro EMBRACE
Ergonomiczny panel otula malucha, nóżki dziecka są w
naturalnej, anatomicznej pozycji żabki - wspomaga
prawidłowy rozwój stawów biodrowych.
Wyjątkowo wygodny, regulowany, odpinany kapturek,
który chroni główkę dziecka przed słońcem i wiatrem.
Miękkie wypełnienie przy nóżkach dziecka podnosi
komfort noszenia.
Atestowana klamra Duraflex w pasie biodrowym jest
wyjątkowo bezpieczna, a dodatkowo posiada blokadę,
która zapobiega przypadkowemu odpięciu.
Miękkie nakładki na klamry na pasach naramiennych są
niezastąpione w przypadku ząbkującego malucha.

wygenerowano w programie shopGold

Nosidełko zostało zaprojektowane przy współpracy z
lekarzami, fizjoterapeutami, doradcami noszenia.
Jest rekomendowane przez fundację “Dar dla
Najmniejszych”.

Informacje dodatkowe
Szeroki, miękki pas biodrowy doskonale odciąża
kręgosłup i ramiona rodzica. Pas jest profilowany,
idealnie dopasowujący się do budowy noszącego.
Zapewnia wyjątkowy komfort noszenia.
Miękkie, szerokie szelki doskonale odciążają. Maluch w
nosidle jest dużo lżejszy!
Ciężar dziecka rozłożony jest równomiernie na obydwa
ramiona i biodra noszącego. Jest to korzystne zarówno
dla rodzica, jak i malucha u którego zachowana jest
symetria podczas noszenia. Środek ciężkości dziecka
jest blisko osi ciała dorosłego, co dodatkowo niweluje
ciężar niemowlęcia. Dopuszczalny wiek dziecka to
powyżej 4 miesiąca życia do lat 3.
W nosidełku Zaffiro docenisz prostotę i szybkość
zakładania. Zaledwie w ciągu kilku chwil możesz mieć
wolne ręce. Nosidełko możesz samodzielnie założyć i
zdjąć. Idealnie dopasowuje się ono zarówno do taty, jak
i mamy.
W małej kieszonce na pasie biodrowym można schować
podręczne drobiazgi - portfel, telefon, klucze,
chusteczki.

Spełnia najnowsze Europejskie Standardy
Bezpieczeństwa
Nosidełka Zaffiro spełniają najnowsze Europejskie Standardy
Bezpieczeństwa. Wykonane są z najwyższej jakości,
antyalergicznych tkanin - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100.
Sprawdzona, niezawodna trzypunktowa klamra Duraflex
posiada zamek chroniący przed przypadkowym rozpięciem.
Pas biodrowy jest profilowany i posiada szeroką taśmę nośną.
Wraz z atestowaną klamrą zapewniają dziecku bezpieczeństwo
podczas noszenia. Miękki panel jest idealnie dopasowany do
ciała dziecka. Zachowuje anatomiczny kształt kręgosłupa, a
miękki zagłówek podtrzymuje główkę dziecka. Nóżki w nosidle
ustawione są szeroko w pozycji żabki. Jest to pozycja korzystna
dla prawidłowego rozwoju stawów biodrowych.

Producent
Opcje noszenia
Dodatkowe informacje

Zaffiro
Na plecach, Przodem
Regulowany system nośny

Waga dziecka
Pas regulowany

Daszek przeciwsłoneczny
od 6 do 18 kg
65 - 140 cm

Nosidełko Zaffiro Embrace
Instrukcja Obsługi
Oryginalne Opakowanie
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