Dane aktualne na dzień: 26-05-2022 15:47

Link do produktu: https://www.megasmyk.pl/lozeczko-dostawne-side-by-side-pink-p-2388.html

Milly Mally Łóżeczko
Dostawne Side by Side PINK
Cena brutto

449,00 zł

Cena netto

365,04 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

2656

Kod EAN

5901761124880

Producent

Milly Mally

Opis produktu
OPIS PRODUKTU:
Nowoczesne łóżeczko dostawne Side by Side 2in1 od Milly Mally zostało stworzone po to, aby zapewnić
niemowlakowi bliskość z rodzicami i poczucie bezpieczeństwa, które są tak bardzo ważne w pierwszych
miesiącach życia. Jest to również idealne rozwiązanie dla rodziców ceniących sobie nie tylko bliskość dziecka,
ale i własną wygodę.
Side by Side może pełnić funkcję dostawki do łóżka i samodzielnego łóżeczka turystycznego. Czterostopniowa
regulacja umożliwia dopasowanie wysokości dostawki do większości łózek, co jest bardzo praktyczne i wygodne.
Specjalne pasy do mocowania zapewniają bezpieczeństwo przy korzystaniu z funkcji łóżeczka dostawnego.
Łóżeczko wyposażone zostało w solidne nogi, zapewniające stabilność przy korzystaniu z każdej funkcji.
Opuszczany bok z siatką zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, umożliwia łatwiejsze pielęgnowanie
niemowlaka, pozwala na bliskość rodziców w momencie, gdy dziecko się przebudzi, co sprawia, że maleństwo
szybciej się uspokaja i lepiej śpi.
To lekkie i stabilne łóżeczko wykonane z aluminium nie tylko gwarantuje wygodę użytkowania, ale i łatwość w
transporcie. Intuicyjna obsługa pozwala szybko przechodzić pomiędzy funkcjami Side by side. Wykonany z
najwyższej jakości materiałów pokrowiec można zdejmować i prać w pralce. Miękki materac zapewni komfort
snu maluszka.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
nowoczesny design
czterostopniowa regulacja wysokości
możliwość połączenia łóżeczka z łóżkiem rodziców
funkcja samodzielnego łóżeczka - zastępuje łóżeczko turystyczne
siatka w bocznej ściance ułatwiająca cyrkulację powietrza
prosty i bezpieczny system mocowania
nieskomplikowany mechanizm rozkładania
nóżki z podkładkami antypoślizgowymi
miękki materac zapewniający wygodę oraz komfort w czasie snu
moskitiera w zestawie
łatwy w utrzymaniu czystości materiał
lekkie i łatwe w transportowaniu
dołączona torba do przechowywania
instrukcja w języku polskim
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wiek dziecka: 0-6 miesięcy
zgodność łóżeczka z normą EN 1130, materacyk jest zgodny z normą

DANE TECHNICZNE:

WYMIARY GONDOLI:
długość wewnętrzna: 86 cm
wysokość wewnętrzna: 36 cm
długość zewnętrzna: 96cm
szerokość zewnętrzna: 57 cm

WYMIARY MATERACA:
długość: 85 cm
szerokość: 50 cm
grubość: 6 cm

REGULACJA POZIOMÓW:
poziom
poziom
poziom
poziom

1. (najniższy): 31 cm
2: 38 cm
3: 44 cm
4 (najwyzszy): 49 cm

Wysokość regulacji poziomów – podana od podłogi do dna łóżeczka

WYMIARY OPAKOWANIA:
Długość: 90 cm
Szerokość: 20 cm
Wysokość: 53 cm
Waga z opakowaniem 9,9 kg

OSTRZEŻENIE – Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci, które potrafią siedzieć, klęczeć lub
podciągać się!
OSTRZEŻENIE – Nie używaj tego produktu bez przeczytania i zapoznania się z instrukcją!

Funkcji łóżeczka dostawnego można używać jeśli wysokość łóżka rodzica (mierzona od podłogi) wynosi co
najmniej 50 cm.
Funkcji łóżeczka dostawnego można używać tylko dla łóżek, w których możliwe jest zdjęcie materaca (jest to
niezbędne aby odpowiednio zamontować pasy łączące produkt i łóżko rodzica). Materac nie może być szerszy
niż 210 cm. Łóżko rodzica powinno mieć pod spodem przestrzeń umożliwiającą wsunięcie nóg łóżeczka.
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