
MATA I KLIN HEVEA HAPPY BABY

GRUPA WIEKOWA: 0+

BUDOWA: Mata turystyczna i higieniczna wykonana z arkusza dzianiny dystansowej 3D.
W kolekcji Happy zastosowano dzianiny dystansowe 3D znane także jako dzianiny typu
mesh. Jest to nowoczesny produkt na bazie przędzy poliestrowej zapewniający dużą
przepuszczalność powietrza i minimalne pochłanianie wody i wilgoci. Mata nadaje się do
delikatnego prania w temp. do 60C. Pokrowce i maty z dzianin dystansowych stanowią
dodatkową warstwę oddychającą. Są elastyczne i trwałe, a bardzo dobra
przepuszczalność wilgoci i powietrza powoduje, że są antyalergiczne, antybakteryjne i
łatwe w utrzymaniu czystości. Posiada naturalne właściwości minimalizujące

rozwój roztoczy i bakterii.  Dzianiny dystansowe zapewniają optymalny dostęp

powietrza do całej powierzchni ciała użytkownika jak i materaca. Gwarantują właściwą
izolacyjność cieplną i odpowiedni transport pary wodnej z powierzchni produktu.
Dzianina dystansowa wykorzystana w kolekcji Happy posiada certyfikat Oeko-tex
Standard 100 klasa I. Dzianina dystansowa Happy jest produkcji polskiej. Jest

elastyczna, oddychająca i trwała. Wzór całej kolekcji to
drukowane cyfrowo słoniki w delikatnych kolorach pastelowych.
Teraz aż 6 rozmiarów od 40/90, 100/100 cm. Wysokość ok.0,5
cm.

ZASTOSOWANIE: antyalergiczna mata, świetnie sprawdzi się w
podróży, jako podręczny przewijak, a także w domu podczas codziennych czynności
higienicznych i podczas zabawy. Waga dziecka bez ograniczeń, grupa wiekowa 0-24
mies. 

GWARANCJA: 2 lata na cały produkt.

Uzupełnieniem kolekcji, jest klin niemowlęcy, antyrefluksowy. Budowa: wkład piankowy,
rozmiar 60/36 cm w pokrowcu Happy, wzór słoniki. Pokrowiec zdejmowany do prania.
Rekomendujemy stosowanie pod bazowy materac.

Realizacja do 7 dni roboczych. Matę można zwijać do transportu i przechowywania.
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CENY DETALICZNE PLN oraz kody produktu:

Mata Hevea Happy Baby 40/90 5901602103036 59

Mata Hevea Happy Baby 50/100 5901602103043 59

Mata Hevea Happy Baby 60/120 5901602103302 79

Mata Hevea Happy Baby 70/130 5901602103319 99

Mata Hevea Happy Baby 70/140 5901602103326 99

Mata Hevea Happy Baby 100/100 5901602103357 109

Klin Hevea Happy Baby 5901602103050 59
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