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Produkty z dzianiny trykotowej



testowany klinicznie!

3

60°

• śpiworek dzięki systemowi
  guzików umieszczonych
  w okolicy szyi dziecka
  może być wykorzystywany
  w dwóch różnych rozmiarach

• śpiworki: wewnętrzny i zewnętrzny
  zostały wyposażone w otwory,
  którymi można podłączyć, w razie
  potrzeby, aparaturę medyczną

• śpiworek zmniejsza niebezpieczeństwo przegrzewania
  się dziecka podczas snu 
• chroni mały tułów niemowlaka 
• kształt gruszki daje dziecku możliwość swobodnego 
  poruszania nóżkami podczas snu lub zabawy 
• gwarantuje bezpieczny sen i bezpieczną pozycję leżenia 
• „rośnie z dzieckiem" dzięki systemowi guzików umieszczonych
  w okolicy szyi dziecka, możemy zwiększyć rozmiar ramion,
  a co się z tym wiąże, wielkość całego śpiwora 
• duży przedział rozmiarów od 50 do 92 cm, w związku
  z tym możliwość korzystania ze śpiwora już od pierwszych
  dni od narodzin
• śpiworek wewnętrzny z długimi rękawkami i bardzo
  praktycznymi troczkami
• śpiworek wewnętrzny świetnie sprawdza się w okresie letnim
• śpiworek zewnętrzny lekko ocieplony watą z mięciutkiej
  dzianiny trykotowej
• śpiworki zapinane dookoła nóżek dziecka na zamek
  błyskawiczny nie stwarzają niebezpieczeństwa skaleczenia delikatnej skóry dziecka w okolicy szyi
• możliwość prania w temp. do 60°C. Ograniczona możliwość  suszenia w suszarkach bębnowych

® 
• śpiworek Baby-Mäxchen jest chroniony prawem, zastrzeżony wzorem przemysłowym wpisanym  do rejestru pod nr 7157

®
• śpiworek Baby Mäxchen  jest produktem  nagrodzonym medalem MTP na imprezie  targowej „Świat Dziecka" 

system dwóch śpiworków,
odpowiednich na każdą porę roku



Desenie dla śpiworków w rozmiarach 50/56-80/86

4 60°

236/1 264/1

833/1 851/0

337/6

865/9

924/9 944/2



Śpiworki w rozmiarach 44 oraz 86/92 w deseniach oznaczonych

5

480/0 653/9 813/2

877/0 911/0 911/1

944/8 967/0



® Śpiworki Baby Mäxchen  3 - częściowe

6 60°

Baby Maxchen ® 3 częściowy składa się z :
1 mniejszego trykotowego śpiworka
   wewnętrznego z rękawikiem oraz
   systemem ułatwiającym przewijanie
   niemowlaka
1 większego trykotowego śpiworka
   wewnętrznego z rękawikiem oraz
   systemem ułatwiającym przewijanie
   niemowlaka
1 śpiworka zewnętrznego w kształcie
   gruszki wyposażonego w podwójny
   system guzików umożliwiający zmianę
   jego rozmiaru, zapinany na zamek,
   wykonany z mięciutkiego trykotu

Nr artykułu

42340/kolor

42345/kolor

Rozmiar cm

44
śpiworek zewnętrzny

44

42350/kolor

42355/kolor

50/56
śpiworek zewnętrzny

50/56

42380/kolor

42384/kolor

56/62
śpiworek zewnętrzny

56/62

42360/kolor

42365/kolor

62/68
śpiworek zewnętrzny

62/68

42385/kolor

42389/kolor

68/74
śpiworek zewnętrzny

68/74

42370/kolor

42375/kolor

74/80
śpiworek zewnętrzny

74/80

42390/kolor

42394/kolor

80/86
śpiworek zewnętrzny

80/86

43083/kolor

43080/kolor

86/92
śpiworek zewnętrzny

86/92



Śpiworki letnie i zimowe

760°

Artykuł Nr artykułu

42415/deseń
42425/deseń
42445/deseń

Rozmiar cm

70
90

110

® Śpiworek „Kugel Mäxchen ” Light
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny

42410/deseń
42420/deseń
42440/deseń
42470/deseń

70
90

110
130

® Śpiworek „Kugel Mäxchen ” Thermo
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny,
ocieplony watą poliestrową

42510/deseń
42520/deseń
42540/deseń

70
90

110

® Śpiworek „Kugel Mäxchen ” Thermo z rękawkiem
mięciutki, miły śpiworek trykotowy 100% bawełny,
ocieplony watą poliestrową. Rękawki nie są ocieplone
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