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TEGA BABY WANNA DZIECIĘCA 102 CM + PODSTAWA +
ODPŁYW
Cena: 109,99 PLN
Opis słownikowy
Producent

Tega Baby

Zastosowanie

dla dzieci

Opis produktu
Wanienka do kąpieli KRÓLICZEK, SOWA lub KACZKA z odpływem.
W wanience znajdują się miejsca na mydełko (tzw. mydelniczki) oraz korek odpływowy, pozwalający na wygodne odprowadzenie wody
po kąpieli. Wanna wykonana jest z tworzywa sztucznego, mocna i komfortowa - jej kształt pozwala na ułożenie maluszka w
odpowiedniej pozycji. Gdy dziecko podrośnie, może się w niej kąpać w pozycji siedzącej.
Wanienka w modnych - pastelowych lub intensywnych - kolorach uczyni kąpiel atrakcyjniejszą, a motyw bajkowego zwierzątka
uprzyjemni czas spędzony w wodzie.
Długość wanny - 102 cm
Waga wanny - 1,25 kg
Metalowy stojak do wanienki o długości 102 cm umożliwi rodzicom wygodną i bezpieczną kąpiel niemowlęcia.
W czasie, w którym nie korzystamy ze stojaka, możemy go złożyć i schować. Jest bezpieczny, zapewni komfort podczas kąpieli
maluszka. Nogi stojaka są proste, zakończone nakładkami antypoślizgowymi. Rozstaw górnych ramion stojaka idealny do
prezentowanej wyżej wanny. Stojak po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, w łatwy sposób można go schować.
Wymiary stojaka rozłożonego:
-wysokość od podłogi do miejsca osadzenia dna wanienki - 58 cm
-od podłogi do górnej krawędzi wyższego ramienia - 84,5 cm
-od podłogi do górnej krawędzi niższego ramienia - 77,5 cm
-odległość pomiędzy ramionami - 96 cm
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-szerokość w najszerszym punkcie - 45 cm
Wymiary stojaka złożonego:
-długość całkowita - 115 cm
-szerokość w najszerszym miejscu - 53 cm
-grubość w najszerszym miejscu - 15 cm

Parametry
Kolor

Podstawa srebrna, Podstawa biała

Wzór

Króliczek róż, Króliczek miętowy, króliczek biały

Galeria
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