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DANPOL MATERAC DO ŁÓŻECZKA LATEKSOWO PIANKOWY 120x60
Cena: 159,90 PLN
Opis słownikowy
Producent

Danpol

Zastosowanie

dla dzieci

Opis produktu

Danpol materac do łóżeczka lateksowo-piankowy 120x60
Materac do łóżeczka lateksowo-piankowy o wymiarach 120x60 cm od producenta Danpol to wyjątkowe rozwiązanie, które zagwarantuje
dziecku zdrowy i bezpieczny sen. Wszystkie składniki zostały dobrane pod kątem naturalnych właściwości rekomendowanych przez
specjalistów. Połączenie pianki i lateksu umożliwiło powstanie materaca z dwóch stosunkowo różnych materiałów, które poprzez swoje
połączenie gwarantują odpowiednie warunki do właściwego rozwoju i kształtowania małych kręgosłupów. Jesteśmy przekonani, że
materac marki Danpol spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów i jednocześnie wpłynie kojąco na dziecko.

Zalety lateksowego materaca do łóżeczka 120x60
Materac dwustronny wykonany z pianki i lateksu to jeden z chętniej wybieranych produktów z uwagi na swoje dobroczynne właściwości.
Lateks cechuje się unikalnymi otworami wentylacyjnymi, co doskonale wpływa na właściwą cyrkulację powietrza. Niezależnie od pory
roku i temperatury za oknem dziecko bardzo często narażone jest na przegrzanie, a w konsekwencji powstawanie tak zwanych potówek.
Właściwie dobrany materac zminimalizuje powstawanie nieprawidłowości, które są nieprzyjemne zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica.
Lateksowy materac do łóżeczka 120x60 cm to korzystna i bezpieczna inwestycja w trosce o dobro maluszka.

Dlaczego warto wybrać materac do łóżeczka lateksowo-piankowy 120x60 od Danpol?
Druga strona materacy dla dzieci Danpol wykonana jest z wysokiej jakości certyfikowanej pianki. Jej odpowiedni dobór zapewnia
prawidłowy rozwój dziecka już od pierwszych chwil życia. Danpol materac do łóżeczka lateksowo-piankowy 120x60 cm gwarantuje
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odpowiednie ułożenie ciała podczas snu, co ma bezpośredni wpływ na komfort, spokojny sen i rozwój. Niezależnie od wagi dziecka,
połączenie lateksu i pianki zachowuje sprężystość - nawet podczas zwiększonej aktywności ruchowej maluszek pozostanie w
wygodnym i bezpiecznym środowisku. Certyfikowany materac do łóżeczka lateks pianka Zarówno strona lateksowa, jak i część
wykonana z pianki spełnia wymagania rekomendowane przez specjalistów. Certyfikowany materac to inwestycja na lata, która umożliwi
dziecku stworzenie bezpiecznych warunków do prawidłowej regeneracji w ciągu dnia i w nocy. Do zalet lateksowego materaca do
łóżeczka 120x60 cm należy między innymi zachowanie właściwości wentylacyjnych podczas snu, zatem znajduje on zastosowanie w
pokoju dziecięcym już od pierwszych chwil życia. Ich naturalna struktura wspomaga ochronę przed roztoczami, bakteriami i grzybami,
które mogłoby mogłyby wpłynąć na zdrowie maluszka i jego jakość snu.

Plik wygenerowano: 19-02-2019

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Oprogramowanie sklepu: AptusShop

