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TRON jednorazowy ekologiczny składany nocnik dla dzieci
 

Cena: 8,20 PLN

Opis słownikowy

Producent Zapa

Rodzaj rejestracji Artykuł dziecięcy

Opis produktu
 

OpisTRON jednorazowy ekologiczny składany nocnik dla dzieciskładany jednorazowy nocnik dla dzieciGdy toaleta jest niedostępna
rozwiązuje problem załatwiania potrzeb fizjologicznych przez dzieci w miejscach publicznych lub w podróży.Łatwy w użyciuKiedy u
Twojego dziecka pojawia się potrzeba, po prostu rozkładasz, używasz i składasz.Praktyczny i funkcjonalnySprawdza się gdy jesteś z
dzieckiem w sklepie, podróży, bądź na wspólnej wycieczce.EkologicznyWytworzony z materiałów przyjaznych środowisku
naturalnemu.Bezpieczny i niezawodnyNocniczek nie pęka, nie gnie się, nie drze się. Idealny w trudnych sytuacjach.TrwałySpecjalna
konstrukcja i użyty materiał sprawia, że nocniczek z łatwością wytrzymuje duży nacisk.Składany i kompaktowyDzięki swoim niewielkim
rozmiarom, łatwo zmieści się w każdej torebce.Przenośny nocnik, tron, jednorazowyNiezwykle solidnyUtrzymuje nacisk 30
kg!Konstrukcja nocnika TRON została skrupulatnie przebadana przez niezależny Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
Politechniki Krakowskiej. Wyniki badań wykazały, że rozłożony TRON bez problemu wytrzymuje nacisk 30 kg, a przy zwiększaniu
obciążenia następuje kontrolowane zgniatanie płaszczyzn pionowych stelażu nocnika.Poręczny i przenośnyProsty i łatwy w
użyciuJednorazowy nocnik TRON jest niezwykle praktyczny. Z łatwością mieści się w damskiej torebce czy w spodniach. W porównaniu
do innych rozwiązań nocnik TRON pozwala na jego użycie bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynności przy jego
rozkładaniu i składaniu.

Ekologiczny nocnik, sedes dla dzieciEkologiczny nocnik, tronZ superchłonną wkładkąSkutecznie pochłania płyny i eliminuje
zapachyNocnik jest lekki, mały, posiada biodegradowalny, superchłonny polimerowy wkład SAP, który jest ceniony przede wszystkim ze
względu na swoją niezwykłą zdolność wchłaniania płynów i nieprzyjemnych zapachów. Dzięki temu proces absorpcji i zestalania
następuje już w momencie kontaktu z płynem lub substancjami miękkimi.Wielkość wkładki użyta w jednorazowym nocniku TRON jest
w stanie pochłonąć 250 ml cieczy w ciągu 30 sekund!Bezpieczny i higienicznySzczelny po zamknięciuPo użyciu, specjalnie
zaprojektowany element zamykający umożliwia szybkie zabezpieczenie zawartości nocnika TRON przed wydostaniem się na zewnątrz.
Dzięki temu jest zachowywany odpowiednio wysoki poziom higieny. Aby ułatwić przenoszenie, TRON został wyposażony w dodatkowe
uchwyty foliowe, dzięki którym z łatwością przeniesiemy nocniczek niczym małą torebeczkę i ograniczymy kontakt dłoni ze stelażem
nocnika.
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