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Link do produktu: https://www.nakina.pl/nosidelka-n3-discovery-granatowy-p-781.html

Nosidełka N3 Discovery.
Granatowy
Cena

63,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

N3_STANDARD

Opis produktu
Womar, Nosidełko dla dziecka N3 Discovery
Wiek dziecka:

od 4 do 12 miesiąca życia

Waga dziecka:

od 5 do 9 kg

Cechy nosidełka :
1.
2.

Dzięki zamkowi można szybko i łatwo umieścić dziecko w nosidełku.
Specjalna konstrukcja nosidełka pozwala na odłożenie śpiącego maluszka do łóżeczka bez
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skomplikowanych zabiegów podczas zdejmowania nosidełka.
Dodatkowym atutem jest kieszonka na niezbędne rzeczy, umieszczona za plecami
niemowlaka.
4. Kręgosłup i główka dziecka chronione są dzięki usztywnionemu oparciu.
5. Kąt nachylenia dziecka w nosidełku jest regulowany.
6. Pasy nośne są wygodne i mogą być swobodnie regulowane.
7. Tkanina wewnętrzna to oddychająca bawełna.
8. Materiały użyte do produkcji są całkowicie antyalergiczne i łatwe do wyczyszczenia.
3.

Opis nosidełka :
Nosidełko N3 Discovery jest odpowiedzią na potrzebę połączenia maksymalnego bezpieczeństwa
dla niesionego niemowlęcia jak i dla opiekuna. Zastosowanie dodatkowego pasa materiału pomiędzy
dzieckiem i rodzicem pozwana zdjąć nosidełko, gdyby maluch zasnął i odłożyć je wraz z dzieckiem
do łóżeczka.
Celem ochrony delikatnej skóry dziecka w okolicy pachwin nosidełko zostało dodatkowo wyściełane
oraz wydłużone w tych okolicach.
Pasy nośne mogą być regulowane dzięki czemu nosidło jest odpowiednie dla wszystkich typów
sylwetki.

Instrukcja zakładania:



Tkanina
zewnętrzna:
Tkanina
wewnętrzna:
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100% poliester
90% bawełna,
10% poliester

Wypełnienie:

100% poliester,
100% poliuretan
Wszystkie nosidełka spełniają surowe polskie normy:

Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez Państwowy Zakład Higieny
Taśmy nośne posiadają certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, który zapewnia, iż nie
stanowią zagrożenia dla dziecka
EUROPEJSKA NORMA BEZPIECZEŃSTWA – NORMA PN-EN 13209-2/2006 +Ap1:200
CERTYFIKAT ÖKO-TEX STANDARD 100 i CERTYFIKAT HIGIENICZNY
CERTYFIKAT EKO-TEX
CERTYFIKAT TRICOTEXTIL

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor do wyboru:: Granatowy
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