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Manduca® XT biopamut csatos babahordozó - grey-orange

A legújabb csatos Manduca hordozó, az XT, 3,5-20 kg súlyig, a kezdetekt?l a hordozási kor végéig!

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Eredeti ár (bruttó): 37973 Ft
Fogyasztói ár (bruttó): 37973 Ft
Kedvezmény:

Tegye fel kérdését a termékr?l
Gyártó: Manduca

Manduca® XT babahordozó - forradalmi újítások, bravúros kivitelezés, elegáns megjelenés, kényelem.
3,5kg - 20 kg eléréséig használható!
A Manduca XT tulajdonságai, újításai:
- Az újszülött sz?kít?t egy forradalmi újítás váltotta fel: fokozatmentesen, könnyedén állítható a terpesz szélesség (16 cm-50 cm-ig), így újszülött kortól totyogó korig használható a hordozó a terpesz szélesség állíthatóságának köszönhet?en.

Leírás

- Párnázott derékpánt, amely 140 cm-ig b?víthet?, ezáltal nagyon kényelmes, támasztja a derekat, véd a hátfájástól és sokkal könnyebb benne hordozni a babát
- Mivel a vállpánt magasabban csatlakoztatható a hordozó testrészéhez, ezáltal még inkább tehermentesít
- Párnázott vállpántok, amelyek hátul keresztben is állíthatók (n?knek sokszor így kényelmesebb)
- Alap tartozék a zip-in hátb?vít?
- Minden irányban állítható derék- és vállpántok legmagasabb min?ség? hevederekkel
- A mellkascsat vastagabb pánton található, így könnyen állítható
- Visszahajtható, rejtett fej- és nyaktámasz (alvócsuklya), új, praktikus gombolási lehet?séggel

- 3 méretben állítható magasítható hátrész, melyben a kicsik és nagyok is jól érezhetik magukat (Manduca szabadalom! - Copyright)
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- A gyermek elöl, csíp?n vagy hátul hordozható a Manduca babahordozókban
- Biztonságos csatokkal rögzíthet?, derekánál 3 pontos biztonsági csattal záródik, plusz gumiszalag a legnagyobb védelemért
- Anyaga: 100% biopamut. Duraflex pántok, nikkelmentes patentok és zipzár.
- Mosógépben mosható 30 °C-on
- Használható: a hordozós kor végéig (kb. 20 kg-ig)
- Súlya: 70 dkg
Kiegészít?k a Manduca babahordozóhoz:
- Manduca Sling: rugalmas hordozókend?, amely az els? hónapokban is ideális lehet az újszülött babáknak. Használható 10 kg-ig
- Manduca Fumbee: pántvéd?, amely növeli a hordozó élettartamát, illetve nem nyálazzák folyamatosan a pántrészt a babák, ritkábban kell így mosni magát a hordozót
- Manduca övtáska: a hordozó derékpántjára is rögzíthet? praktikus övtáska a személyes dolgainknak.
3 év garancia minden Manduca babahordozóra!
A garancia érvényes minden biztonsági alkatrészre: csatra, patentra, varrásra, cipzárra és gumipántokra!
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A Manduca babahordozók funkcionalitását és kényelmét a gyártó folyamatosan fejleszti
A garancia érvényes minden biztonsági alkatrészre: csatra, patentra, varrásra, cipzárra és gumipántokra!
Német min?ség, a babahordozók top szintje.

Vélemények
Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.
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