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WANIENKA NADMUCHIWANA
0+
Cena

98,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

12 godziny

Numer katalogowy

40521

Opis produktu

WANIENKA NADMUCHIWANA
Objęta wzorem zastrzeżonym dmuchana wanna z tworzywa sztucznego, która od urodzenia uwzględnia komfort i bezpieczeństwo Twojego dziecka.
Zaprojektowana, aby rosnąć wraz z dzieckiem. Wyposażona w separator, aby zapobiec ześlizgnięciu się dziecka. Separator ma wyjmowany kawałek rzepu
dzięki czemu można szybko i łatwo zmienić miejsce w wannie. Ponieważ jest nadmuchiwana, jest bardzo wygodna dla dziecka.
Nadmuchiwana wanna mieszcząca 30 litrów rozwija się wraz z dzieckiem dzięki trzem pozycjom:
1. pozycja - Zamontuj środkowy separator zagłówka, aby dziecko mogło wyciągnąć głowę wyżej niż ciało.
2. pozycja - Przymocuj środkowy separator do rzepu pośrodku podstawy wanny, aby dziecko mogło usiąść, a separator będzie działał jak pręt zabezpieczający przed
ześlizgnięciem.
3. pozycja - Gdy Twoje dziecko rośnie, usuń środkowy separator, aby miał więcej miejsca.

Przeznaczenie :
• od urodzenia +0 m

Cechy produktu :
•Odpowiednie od urodzenia 0m+
• Pojemność 30 litrów
• Wymiary: długość 78 cm x szerokość 43 cm x wysokośc 37 cm (wymiary zależą od tego, jak bardzo produkt został napompowany)
• Nie zawiera ftalanów
• Ozdobione nietoksycznymi farbami Materiał: plastik PVC wolny od ftalanów zdobione farbami nietoksycznymi
• Bardzo praktyczna, wygodna i bezpieczna kąpiel dla matki
• Wyposażony w separator, aby zapobiec ześlizgnięciu się dziecka
• Separator ma wyjmowany kawałek rzepu, dzięki czemu można szybko i łatwo zmienić miejsce w wannie
• Ponieważ jest nadmuchiwana, jest bardzo wygodna dla dziecka
• Idealna do podróży, po spakowaniu zajmuje bardzo mało miejsca
• Najwyższej jakości wysoce odporny materiał z 4 zaworami bezpieczeństwa
• Idealny rozmiar do wanny lub pod prysznic

Dane techniczne :
• Pojemność 30 litrów.
• Wymiary: długie 78 cm x szerokie 43 cm x wysokie 37 cm. (dokładny wymiar zależą od tego, jak bardzo produkt został napompowany)
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