


























Mia

Artykuł Nr artykułu

Mia 12502
12503

Rozmiar cm

120 x 60
140 x 70

Wkład materaca:
• czteroskładnikowy wkład
• materac dwustronny
• strona niemowlęca składa się z wiskoelastycznej płyty
   adaptującej się do kształtu ciała dziecka, połączonej
   z ekranem przepuszczającym powietrze o strukturze
   plastra miodu 
• strona przeznaczona dla dziecka starszego składa się
   ze średnio twardej płyty 
• boki materaca są usztywnione twardą pianką by
   zapobiec wsunięciu się dziecka między szczebelki łóżeczka
• wkład materaca posiada pionowe kanaliki
   wentylacyjne oraz poziomy ekran przepuszczający powietrze 

Pokrowiec:
• pokrowiec Tencel® & Dry to nowoczesna tkanina
   składająca się w 100% z biologicznych surowców
• posiadająca specjalne właściwości, delikatna jak
   jedwab, mocna jak poliester, chłodna jak len
• lepsza cyrkulacja powietrza, dzięki specjalnej tkaninie
   o strukturze plastra miodu dookoła materaca
• połączona z systemem kanalików Dry  tworzą
   doskonały materiał redukujący ryzyko zawilgocenia,
   powstawania pleśni, rozwoju alergenów 
• pokrowiec jest dzielony zamkiem błyskawicznym na dwie
   części, co bardzo ułatwia użytkowanie podczas prania
   pokrowca

DUO

60°

Sonja Air + Clean

• wykonany z dwóch warstw wysokiej jakości pianki
   poliestrowej
• doskonała cyrkulacja powietrza dzięki pionowym
   kanalikom na powierzchni materaca
• strona dla niemowlaka wykonana z pianki 
   o mniejszej twardości
• strona dla dziecka starszego usztywniona twardszą
   pianką
• pokrowiec Alvi-Air + Clean
• pokrowiec wielowarstwowy z optymalnym systemem 
   przewietrzania i regulacji poziomu wilgoci 

Artykuł Nr artykułu

Sonja Air + Clean 18172
18173

Rozmiar cm

120 x 60
140 x 70

DUO

60°
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®Alvi Max

Artykuł Nr artykułu

11102
11103

Rozmiar cm

120 x 60
140 x 70

DUO

60°

®Alvi-Max

Klima Kim

• materac wykonany z dwóch warstw pianki
   o wysokim stopniu elastyczności punktowej
• redukcja CO  przy powierzchni materaca2

   dzięki pionowym kanalikom wentylacyjnym
• doskonały system przewietrzania materaca
• strona niemowlęca wykonana z pianki
   o mniejszej twardości. Pokrowiec z tej strony
   z przepikowanej frotty
• strona materaca przeznaczona dla starszego
   dziecka wykonana z pianki o większej twardości

Artykuł Nr artykułu

14001
14002
14003

Rozmiar cm

100 x 50
120 x 60
140 x 70

Klima Kim

DUO

60°
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Zalety:
• doskonała cyrkulacja powietrza i regulacja poziomu
   wilgoci na powierzchni i wewnątrz materaca dzięki
   poziomym i pionowym kanalikom klimatyzacyjnym
• zmniejszenie ryzyka wtórnego wdychania CO  dzięki2

   dobremu systemowi odprowadzania tego gazu
   z powierzchni materaca
• duża elastyczność pianki użytej do produkcji materaca
   pozwala na odciążenie rosnącego i kształtującego
   się kręgosłupa dziecka
• brzegi materaca wykonane z pianki o większej twardości,
   co zabezpiecza przed zsunięciem się dziecka między
   szczebelki łóżeczka

Wysokiej jakości materac
do łóżeczka dziecięcego
z przewietrzanym wkładem
i pokrowcem medicott



Alvimed Air

HygienAir

Vlies

Artykuł Nr artykułu

21203

Rozmiar cm

75 x 33Luftikus mini – DRY & BEZUG –
 wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
 z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
 a pokrowcem jest tkanina o strukturze
 plastra miodu dla optymalnej cyrkulacji
 powietrza. Pokrowiec szybko schnący
 Air&Clean.

Do wózka dziecięcego

Materacyki do wózków, koszyków...

Alvimed Air - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
 Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
 redukujący wilgoć.

21603
21608
21607

75 x 33
78 x 36

75 x 30 x 2

21708
21703
21704
21705

78 x 36
75 x 33
75 x 35

75 x 30 x 2

Vlies - wypełnienie z oddychającego
 wkładu poliestrowego. Całość obszyta
 wysokiej jakości tkaniną Vlies.

HygienAir - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm, pokrowiec
 frotte.

2130375 x 33

Artykuł Nr artykułu

22204
22209

Rozmiar cm

70 x 37
80 x 46 Birthe

Do koszyka wiklinowego

Luftikus mini – DRY & BEZUG –
 wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
 z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
 a pokrowcem jest tkanina o strukturze plastra
 miodu dla optymalnej cyrkulacji powietrza.
 Pokrowiec szybko schnący Air&Clean.

22404
22403
22409

70 x 37
72 x 38

80 x 46 Birthe

Klima Max - wypełnienie piankowe
 z poziomymi i pionowymi kanalikami.
 Pokrowiec antyalergiczny Medicott.

22601
22604
22609

70 x 41
70 x 37

80 x 46 Birthe

Alvimed Air - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
 Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
 redukujący wilgoć.

22701
22704
22703
22709

70 x 41
70 x 37
76 x 43

80 x 46 Birthe

HygienAir - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm, pokrowiec
 frotte.

22301
22309

70 x 41
80 x 46 Birthe

Vlies - wypełnienie z oddychającego
 wkładu poliestrowego. Całość
 obszyta wysokiej jakości tkaniną
 Vlies.

60°

60°
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60°

60°

Luftikus mini

Klima max

...kołysek, kojców

Artykuł Nr artykułu

23203

Rozmiar cm

40 x 90

Do kołysek

Alvimed Air - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm. Pokrowiec z tkaniny
 Tencel&Dry regulujący temperaturę oraz
 redukujący wilgoć.

23601
23603

40 x 80
40 x 90

23701
23702
23703
23902

40 x 80
40 x 85
40 x 90
55 x 88

Vlies - wypełnienie z oddychającego
 wkładu poliestrowego. Całość obszyta
 wysokiej jakości tkaniną Vlies.

HygienAir - wypełnienie piankowe
 o grubości 40 mm, pokrowiec
 frotte.

2330340 x 90
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Luftikus mini – DRY & BEZUG –
 wypełnienie piankowe o grubości 40 mm
 z pionowymi kanalikami. Pomiędzy pianką,
 a pokrowcem jest tkanina o strukturze
 plastra miodu dla optymalnej cyrkulacji
 powietrza. Pokrowiec szybko schnący
 Air&Clean.

2340340 x 90Klima Max - wypełnienie piankowe
 z poziomymi i pionowymi kanalikami.
 Pokrowiec antyalergiczny Medicott.

Materacyk
do kojcaArtykuł Nr artykułu

23916
23915

Rozmiar cm

95 x 95
69 x 97

Materacyk do kojca

wypełnienie piankowe o grubości 40 mm;
pokrowiec: jedna strona z tkaniny piankowej,

0zdejmowany, prać w temperaturze 30 C

30°
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