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Link do produktu: https://partner.cassfilm.pl/mata-gniazdko-niemowlece-kojec-z-kolekcji-loopy-i-lotta-p-1968.html
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Opis produktu
Mata, Gniazdko niemowlęce, Kojec, z kolekcji: Loopy i Lotta
To idealny pierwszy plac zabaw dla maluchów. Wraz z bezpiecznym lusterkiem do przeglądania, oraz pierścieniem
wypełnionym tęczowymi paciorkami,oraz gryzakiem, zabiorą twoje dziecko na wielkie przygody i ekscytujące wyprawy do
krainy snów. Trójwymiarowa mata aktywacyjna może być używana jako płaski plac zabaw lub jako przytulne gniazdko.
Miękkie materiały zapewniają bezpieczeństwo i optymalny komfort dziecka od samego początku. Urocze zabawki są łatwo
dostępne. Pomagają wyszkolić zmysł dotyku dziecka i koordynację pierwszego kontaktu ręka-oko. Zabawki można łatwo
wyjąć, dzięki czemu zapewniają rozrywkę w domu i w podróży. Miękki i wygodnie wyściełany kocyk, otoczony dodatkowymi
poduchami zabezpieczającymi oferuje wiele funkcji: stanowi bezpieczne gniazdko do leżenia, lub spania, wystające elementy
służą do tarmoszenia i pociągania. Tekstury i powierzchnie zachęcają do dotykania, przytulania i zabawy. Urocze detale chcą
być badane przez twoje dziecko.Dziecko może używać maty do zabawy, leżenia, raczkowania lub siedzenia.
Odpinane pluszowe, miękkie zabawki.
Bezpieczne lusterko, gryzak i grzechotka z tęczowymi koralikami.
Poduchy zabezpieczające.
Lusterko, szeleszczące listki i paciorki pomagają stymulować dotyk i słuch.
Zachęca do zabawy oraz ćwiczeń wzmacniających mięśnie.
Stymuluje i wspomaga rozwój poznawczy i umiejętności motoryczne.
Rozmiar: 60 x 100 cm.
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Wszystkie zabawki niemieckiej marki FEHN są bezpieczne dla dzieci od 0 lat.
Wykonane są z najlepszej jakości materiałów.
Spełniają normy EN71, CE, badane w instytutach "Stiftung Warentest" lub "Ökotest”.

O marce FEHN
Fehn to odnosząca sukcesy, niemiecka rodzinna firma, która już od trzech pokoleń, produkuje wysokiej jakości zabawki dla
najmłodszych dzieci.
Zabawki firmy Fehn są tworzone specjalnie z myślą o rozwoju i edukacji dzieci już od urodzenia. Na szczególną uwagę
zasługują: precyzja wykonania, piękne wzornictwo, jakość materiałów, piękno detali oraz oczywiście bezpieczeństwo
maluszków.Zabawki pomagają nowo narodzonym dzieciom stymulować i ćwiczyć wszystkie zmysły dzięki takim elementom
jak: pozytywki, gryzaki, grzechotki, szeleszczący papier, lusterka itp. Co więcej produkty są nie tylko bardzo miękkie i
przystosowane dla skóry dzieci, ale również posiadają urocze twarze z dużymi oczami, niezdarne łapki oraz miękkie brzuszki,
co sprawia że dzieci od razu je pokochają.
Bezpieczeństwo
Głównym przesłaniem stojącym za produktami marki Fehn jest bezpieczeństwo dzieci. Dlatego też jest to dla firmy jeden z
kluczowych aspektów. Specjalnie dla Fehn powstały dwie fabryki zabawek na Sri Lance, które produkują zgodnie z niemieckimi
standardami jakości. Doświadczenie, rodzinna atmosfera oraz dbałość o pracowników sprawiają, iż również w fabrykach na Sri
Lance zapewnione są uczciwe warunki. Do produkcji zabawek został wdrożony specjalny system zarządzania jakością, który
ściśle nadzoruje pozyskiwanie surowców oraz wytwarzanie produktów.
Fehn korzysta jedynie z materiałów, które spełniają wszystkie normy niezbędne dla zabawek przeznaczonych
dla niemowląt od 0 lat. Wszystkie
zabawki spełniają normy EN71, CE ponadto badane są w
niezależnych instytutach "Stiftung Warentest" lub "Ökotest”.
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