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СЪНЧО - детски матрак Парадайс

Price: Lev. 95.00 - Lev. 108.00
SKU: СЪНЧО ПАРАДАЙС
Rating: Оценено на от 5
Product Categories: ДЕТСКИ МАТРАЦИ, МАТРАЦИ ПАРАДАЙС, ПРОДУКТИ
Product Tags: детски матраци, матраци без пружини
Product Page:
https://matrac.net/produkt/%d1%81%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%be-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d
0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d1%81/

Product Variants
- СЪНЧО - детски матрак Парадайс - 70/140 ()
- СЪНЧО - детски матрак Парадайс - 60/120 ()

Product Description

СЪНЧО - детски матрак Парадайс
Детският (бебешки) двулицев матрак Сънчо е изработен от еластична пяна, чиято дишаща структура позволява свободна
циркулация на въздуха и проветряване на матрака. Притежава добри ортопедични характеристики, които осигуряват
правилна опора за гръбначния стълб на детето и гарантират цялостното отпускане на тялото. Матрак Сънчо се предлага със
сваляем калъф с цип, в приятен детски десен. Предлага се в стандартните детски размери за матраци 60/120 и 70/140 см.
Важно е да знаете, че през първите месеци от раждането, бебето прекарва около 20 часа от денонощието в спане. Затова
най-важното, за което първо трябва да се помисли е как да му се осигури спокоен сън. Това може да се осъществи чрез
качествен матрак. Неподходящият матрак може да увреди гръбначния стълб, да предизвика дискомфорт, безсъние и да
повлияе отрицателно върху нормалното физическо развитие на малкото дете. Затова, когато избирате матрак, трябва да се
уверите в няколко неща - да е плосък и не много дебрл, да не е мек, а средно твърд, за да може бебето спокойно да се
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обръща, без да има риск от задушаване, да е антиалергичен и дишащ.
Степен на твърдост: Среден.
Височина на матрака: 9 см.
Гаранция: 24 месеца.
Капитонирана детска дамаска - Слой текстил, прошит на фигурки приятен детски десен, не позволяващ хлъзгане. Създава
допълнително омекотяване на повърхността за по-голям комфорт.

Състав на СЪНЧО - детски матрак:

Еластична пяна - Гъвкава високоеластична пяна, която не се деформира и разпределя равномерно тежестта на тялото по
цялата повърхност на матрака.
Разгледайте всички детски матраци, които предлагаме

Product Attributes
- РАЗМЕР: 60/120, 70/140
- ТЪРСЕНЕ ПО ВИСОЧИНА: 9 см.
- ТЪРСЕНЕ ПО ТВЪРДОСТ: средно мек матрак
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