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Dmuchana mata wodna edukacyjna
sensoryczna dla niemowląt dzieci CE PL

Stan: Nowy

Lokalizacja: Poznań

Cena: 45,00 zł
Bartosz Figaj
60-562 Poznań
ul. Przybyszewskiego 22/45
tel.: 797441715
e-mail: allegro.artshop@gmail.com

Dostępne warianty
Kolor: niebieski (1 szt.)

Specyfikacja produktu

Rodzaj
nauka i zabawa

Wiek dziecka
3m+

Materiał
plastik

Kolor
niebieski

Opis produktu

Tummy time - nadmuchiwana wodna mata sensoryczno - edukacyjna dla niemowląt i dzieci
już od 3 miesiąca życia.
*Największy rozmiar maty wodnej (66 x 50 cm) daje ogromny komfort użytkowania i pozwala
maluchowi na pełne doświadczanie walorów jakie oferuje mata w codziennym użytkowaniu!
*Wnętrze maty zawiera 6 pływających elementów o różnych kształtach stworzeń wodnych, które po
napełnieniu maty wodą, dryfują na tle oceanu i rafy koralowej przyciągając uwagę dziecka.
*Stworzona z wytrzymałego, szczelnego, odpornego na przetarcia, przyjaznego ekologicznie
materiału PVC w 100% bezpiecznego dla malucha. Posiada wszystkie niezbędne certyfikaty
potwierdzające brak toksycznych i szkodliwych materiałów.
*Po napełnieniu matę można zostawić nawet na kilka tygodni z pewnością, że nie będzie przeciekać.
*Wygodna w użytkowaniu, bardzo mobilna, po złożeniu rozmiar nie przekracza formatu A5, dlatego
można zabrać ją wszędzie!
*Szybkie i łatwe przygotowanie maty do użytkowania.
*Zaokrąglone kształty maty gwarantują bezpieczeństwo podczas zabawy i nauki.
*Ruchome, kolorowe elementy pływające reagujące na dotyk.
*Kontrastowy kształt zwierząt wodnych, wśród nich min. delfin, rozgwiazda, żółw morski, konik
morski, ośmiornica, rybka.
*Dmuchana mata wodna wprowadza malucha w fascynujący wodny świat. Tło podwodnego oceanu,
rafa koralowa, obrazki zwierząt i roślin wraz z pływającymi zwierzątkami pozwalają cieszyć się
wielogodzinną zabawą. Idealna zarówno dla chłopców jak i dziewczynek.
W zestawie:
-Mata wodna o wymiarach 50x66cm wraz z pływającymi elementami w środku maty
-Kolorowe kartonowe opakowanie
-Pompka ręczna do pompowania wewnętrznej części maty/ balonów
-Instrukcja obsługi w języku polskim

Wykonana z przyjaznego dla środowiska materiału ekologicznego. Posiada wszystkie niezbędne
certyfikaty zapewniające bezpieczeństwo dla Twojego malucha. Nie zawiera BPA ani żadnych
toksycznych składników. Oferowana mata wodna jest w 100% bezpieczna dla malucha. Posiada
wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty potwierdzające brak toksycznych i szkodliwych materiałów (
wykonana z materiału wolnego od Bisfenolu i Ftalanów)
*Dmuchana mata posiada 3 wentyle, dzięki czemu pozwala na wypełnienie środka zarówno wodą jak
i samym powietrzem, dodatkowo umożliwia regulowanie proporcji wody i powietrza we wnętrzu
maty.
Specyfikacja :
Mata wspiera, wzmacnia i stymuluje prawidłowy rozwój mięśni głowy, szyi, ramion oraz górnej
części ciała.
Wspiera prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka.
Wspomaga integrację sensoryczną dziecka.
Poprawia zdolności raczkowania maluszka.
Zapobiega zespołowi spłaszczonej główki u niemowlaka (positional plagiocephaly)!
Zabawa na macie stymuluje rozwój umiejętności motorycznych dziecka, wpływa pozytywnie na
budowanie koordynacji ręka - oko, miękka mata z ruchomymi elementami edukuje (nauka kolorów,
nazw) oraz przyciąga uwagę malucha na długie godziny!
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