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Sleep
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Panda
ΚΟΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

Αν τα μωρά μπορούσαν να

Ίνες του τροπικού δέντρου

Κοκοφοίνικας ελαστικός και στις
δυο πλευρές του στρώματος για
την δυνατότητα εξαερισμού
και την αποφυγή υγρασίας.

μιλήσουν θα ζητούσαν να

κοκοφοίνικα, που σε συνδυασμό με

κοιμηθούν σε συνθήκες

το φυσικό καουτσούκ, δημιουργούν

παρόμοιες με αυτές που

τον ελαστικό κοκοφοίνικα που
φροντίζει για τον εξαερισμό,

επικρατούσαν στην κοιλιά

την εργονομική και ορθοπεδική

της μητέρας τους.

κατασκευή των στρωμάτων. Κύριο

Γιατί ο ευχάριστος ύπνος

χαρακτηριστικό του ελαστικού

και το ευδιάθετο ξύπνημα

κοκοφοίνικα είναι η μεγάλη
διάρκεια ζωής του.

Ύφασμα
βαμβακερό 100%,
τυπου κρετόν.

Πλαίσιο ελατηρίων τύπου
Bonnel, πάχους 2mm.

Βάτα ακρυλική.

είναι καθοριστικό στον
άνθρωπο από την ημέρα που

Φερμουάρ.

γεννιέται.
ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
Παράγεται από το χυμό
ειδική επεξεργασία μετατρέπεται σε

εγγυούνται τη σωστή

φύλλα φυσικού καουτσούκ. Το

ανάπτυξη του σώματος από

συγκριτικό του πλεονέκτημα είναι η

την τρυφερή βρεφική ηλικία,

τέλεια υποστήριξη κάθε σημείου

χρησιμοποιώντας τα

σώματος.

τοό

Φροντίζει όλες τις εποχές
για υγιεινό ύπνο,

Φύλλο φυσικού καουτσούκ στη μια
πλευρά για την δυνατότητα
επιλογής μαλακής πλευράς.

καλύτερα φυσικά και
οικολογικά υλικά (ίνες

ΒΑΜΒΑΚΙ

Skippy

Τα στρώματα COCO-MAT

καουτσουκόδεντρου, το οποίο με

κοκοφοίνικα, χυμό

Ύφασμα τύπου
κρετόν καπιτονε.

Βαμβακερή βάτα λευκή 100%,
πυκνότητας 400kgr/m2.

καουτσουκόδεντρου και
καθαρό βαμβάκι).

Φερμουάρ στις τρεις πλευρές του
στρώματος για να βγαίνει εύκολα
και να καθαρίζεται με στεγνό
καθάρισμα.

ρυθμίζοντας
τη θερμοκρασία στο
στρώμα.

Κοκοφοίνικας πάχους 8 cm
και πυκνότητας 65kgr/m3.

Τι άλλο μπορεί να έχει
μεγαλύτερη σημασία σε ένα
βρεφικό ή παιδικό κρεβάτι,
από ένα καθαρό, αβλαβές

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

και φυσικό οικολογικό

Πλέγμα, αποτελούμενο από

στρώμα;

κυλινδρικά μεταλλικά
ελατήρια. Σε συνδυασμό με
τον ελαστικό κοκοφοίνικα, το
φυσικό καουτσούκ και το

Koala
Ύφασμα
τύπου
κρετόν
καπιτονε.

βαμβάκι, προσφέρουν ιδανική
ελαστικότητα στο στρώμα.

Φερμουάρ στις
τρεις πλευρές του
στρώματος για να βγαίνει
εύκολα και να καθαρίζεται
με στεγνό καθάρισμα.

Κοκοφοίνικας πάχους 8 cm και
πυκνότητας 65kgr/m3.
Βαμβακερή βάτα λευκή
100%, πυκνότητα
400kgr/m2.
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