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EWA śpiworek Evi do wózka oliwka
 

Cena: 309,00 PLN

Opis produktu
 

Zalety i funkcjonalność:
Śpiworek składa się z dwóch części, które mogą być używane łącznie lub oddzielnie w zależności od wieku dziecka.
Śpiworek rośnie wraz z dzieckiem,
Górna część śpiworka pasuje również do gondoli, i może być użytkowana, kiedy dziecko jest mniejsze.
Dolna część śpiworka jest odpinana na suwak i może służyć jako torba do wózka.
Kiedy dziecko urośnie można dopiąć za pomocą suwaków część dolną, która przedłuża śpiworek.
Cały śpiworek pasuje do wózków spacerowych i jest kompatybilny z większością modeli.
Nasz śpiworek posiada otwory na pasy bezpieczeństwa i jest kompatybilny z większością wózków spacerowych.
Po bokach posiada dwa dwustronnie rozpinane zamki umożliwiające niezależne rozpięcie śpiworka na górze, na dole lub całkowite
odpięcie wierzchniej warstwy.
Dostosowany do kontaktu z najmłodszymi dziećmi, w pełni bezpieczne, antyalergiczne i oddychające wypełnienie.
Tył kapturka zakładany jest na wózek, zapobiega to zsuwaniu oraz odstawaniu śpiworka.
Śpiworek można prać w całości w pralce zgodnie z przepisem prania po uprzednim odpięciu eko-futerka.
Śpiworek jest wodoodporny, chroni przed śniegiem deszczem oraz wiatrem.
W środku śpiworek wyłożony jest milutkim materiałem.

Ubrania niemowlęce Eevi są tworzone z troską o komfort i bezpieczeństwo skóry Twojego dziecka.

Dlaczego mamy od lat darzą markę Eevi dużym zaufaniem?

Produkty szyte są z dokładnością i z wykorzystaniem najlepszych jakościowo materiałów.
Przy produkcji ubrań niemowlęcych używamy wyłącznie farb ekologicznych, bezpiecznych dla skóry dzieci i niemowląt.
Hafty w naszych wyrobach są zabezpieczone od wewnątrz tak, aby nie podrażniać delikatnej skóry dziecka.
Wszelkie zatrzaski i napy, które stosujemy w naszych wyrobach nie zawierają Niklu.
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Produkt: 100% POLSKI
 

Galeria
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