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Best Dream Bambino gyerekmatrac

Méretek

60*120cm:

25900 Ft

Akciós ár:

20900 Ft

70*140cm:

27900 Ft

Akciós ár:

22400 Ft

Részletes leírás:
Best Dream Bambino

A Best Dream Bambino kiváló minőségű kétoldalas babamatrac. A jó ortopédiai tulajdonságokkal
rendelkező matrac, két eltérő keménységű oldallal rendelkezik. Újszülött korban, amikor háton fekszik a
pici, a matrac keményebb oldala, majd amikor oldalt és hason fekszik, akkor a puhább oldalának
használata ajánlott. A Best Dream Bambino matrac óriási előnye, hogy ergonómiailag jó formakövető,
kemény és puhább oldallal rendelkezik, a kőkemény kókuszmatracokkal ellentétben. Tehát a Best
Dream Bambino, babánkat több évig kiszolgálja, megfelelő keménységének köszönhetően, míg a
kemény kókuszmatrac már 1 éves kor előtt kényelmetlen lesz, oldal és hason fekvésnél.

Levehető huzattal rendelkezik, 60 fokon mosható, elasztikus, antiallergén Goretex anyagból készült,
amely vízzáró tulajdonsága mellett mégis légáteresztő. A Best Dream Bambino matracok rózsaszín és
kék színben kaphatók.

Milyen egy jó gyerekmatrac?
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A felnőtt matracokhoz hasonlóan egy gyermek matracnak is a legfontosabb feladata a
nyomáspontok nélküli ergonómiai formakövetés, amely egyenletesen támasztja alá a testet.
A matracgyártó szegmens Európában kivétel nélkül lágyhab gyermek matracokat fejleszt, ezzel teljesen
háttérbe szorítva a hazánkban még elfogadott kókusz matracokat.
A hideghab matracok az elmúlt 10 évben az egyre korszerűbb habosítási eljárások során ugrásszerűen
fejlődtek mind légáteresztés, mind formastabilitás és élettartam szempontjából. Mindezek mellett a
hideghabok könnyűek, nem hajlamosak a melegedésre és a nyitott sejtszerkezetükből adódóan teljes
mértékben kizárható a szén-monoxid visszalégzés. Formálhatóságukból és keménységük
szabályozásával különböző keménységű habokat készíthetünk a megfelelő formakövetés érdekében. Az
egyre bővülő piacon mára megjelentek az antibakteriális habok is, melyben nem adottak az
életfeltételek a házi poratkák számára, így sem baktériumok, sem gombásodási folyamatok nem
érhetnek minket a matracunkban.
Higiéniai szempontból, ami még nagyon fontos gyermekünk számára, hogy a matrac
huzata mindenféleképpen levehető és mosható legyen. A hatvan fokon történő mosás már szinte
minden baktérium számára előnytelen következményekkel jár és ez alól a házi poratka sem kivétel. A
matrachuzat légáteresztő és páraszabályozó képességéről sem feledkezhetünk meg, ezzel biztosítva
a tökéletes alváskörnyezetet.
A Best Dream Bambino kiváló minőségű kétoldalas babamatrac. A jó ortopédiai tulajdonságokkal
rendelkező matrac, két eltérő kéménységű oldallal rendelkezik. Újszülött korban, amikor háton fekszik a
pici, a matrac keményebb oldala, majd amikor oldalt és hason fekszik, akkor a puhább oldalának
használata ajánlott. A Best Dream Bambino matrac óriási előnye, hogy ergonómiailag jó formakövető,
kemény és puhább oldallal rendelkezik, a kőkemény kókuszmatracokkal ellentétben. Tehát a Best Drem
Bambino, babánkat több évig kiszolgálja, megfelelő keménységének köszönhetően, míg a kemény
kókuszmatrac már 1 éves kor előtt kényelmetlen lesz, oldal- és hasonfekvésnél.

Levehető huzattal rendelkezik, 40 fokon mosható, elasztikus, antiallergén Goretex anyagból készült,
amely vízzáró tulajdonsága mellett mégis légáteresztő. A Best Dream Bambino matracok rózsaszín és
kék színben kapható

Milyen egy jó gyerekmatrac?

A felnőtt matracokhoz hasonlóan egy gyermek matracnak is a legfontosabb feladata
nyomáspontok nélküli ergonómiai formakövetés, amely egyenletesen támasztja alá a testet.

a

A matracgyártó szegmens Európában kivétel nélkül lágyhab gyermek matracokat fejleszt, ezzel teljesen
háttérbe szorítva a hazánkban még elfogadott kókusz matracokat.
A hideghab matracok az elmúlt 10 évben az egyre korszerűbb habosítási eljárások során ugrásszerűen
fejlődtek mind légátersztés, mind formastabilitás és élettartam szempontjából.Mindezek mellett a
hideghabok könnyűek, nem hajlamosak a melegedésre és a nyitott sejtszerkezetükből adódóan teljes
mértékben kizárható a szén-monoxid vissza légzés.Formálhatóságukból és keménységük
szabályozásával különböző keménységű habokat készíthetünk a megfelelő formakövetés érdekében. Az
egyre bővülő piacon mára megjelentek az antibakteriális habok is, melyben nem adottak az
életfeltételek a háziporatkák számára, így sem baktériumok, sem gombásodási folyamatok nem
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érhetnek minket a matracunkban.
Higiéniai szempontból ami még nagyon fontos gyermekünk számára, hogy a matrac
huzata mindenféleképpen levehető és mosható legyen. A negyven vagy hatvan fokon történő mosás
már szinte minden baktérium számára előnytelen következményekkel jár és ez alól a háziporatka sem
kivétel.A matrachuzat légáteresztő és páraszabályozó képességéről sem feledkezhetünk el, ezzel
biztosítva a tökéletes alváskörnyezetet. Ebben kimagaslóak a Tencel, Lyocell és AmicoPure huzatok.

Címkék
matrac, hideghab, olcsó matrac, habmatrac, BestDream, gyógymatrac, ortopéd, ágybetét, hab, akciós matrac, ágymatrac, Gyerekmatrac, Gyarekmatracok,
Gyermek matrac, Matrac gyerekágyba, gyerekpárna, Hideghab matrac,

oldal 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

