A tökéletes babaszoba
Útmutató, az ÁlomSzuszék.hu kiadványa
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Rólunk
Az ÁlomSzuszék hosszú évek óta a gyermekek minőségi alvásának elhivatott
képviselőjeként van jelen a hazai piacon. Korábban kínálatunk gyermek- és ifjúsági ágyakra,
valamint speciális matracokra korlátozódott, azonban - bővített szolgáltatásainknak
köszönhetően - már a teljes babaszoba kialakításához szükséges bútorok is elérhetőek nálunk.
Több éves tapasztalatunk garancia arra, hogy minőségi és megbízható bútorokat készítsünk a
család legifjabb tagjainak számára is.

Miért készítettük ezt a kiadványt?
Életünk egyik meghatározó élménye a babavárás. Amint bizonyosságot nyer, hogy
kisbaba érkezik a családba, az első gondolatok között szerepel a kis csöppség szobájának
kialakítása. Célunk, hogy kiadványunk segítségével a leendő szülők tudatos tervezéssel
számukra és leendő kisbabájuk számára a lehető legszebb és legpraktikusabb szobát
alakíthassák ki. A szép és igényes berendezés azonban nem minden, társulnia kell hozzá
praktikumnak, biztonságnak is. A lehetőségeknek köszönhetően egy jól megtervezett
babaszoba akár hosszú évekig kiszolgálja kis lakóját.

Hogyan rendezzük be a babaszobát?
A családi ház akkor válik igazán otthonná, amikor kisbaba érkezik. Az egész házat
babaillat lengi be, kedves kis ruhácskáik illata semmihez sem fogható érzést kelt a leendő
szülőkben. A hosszú várakozás ideje alatt az Édesanyák fantáziája szárnyal, terveket
szövögetnek, álmodoznak a tökéletes babaszobáról. A várandóság egy bizonyos szakaszában
azonban a terveket meg kell valósítani, hogy a kisbaba születése után egy nyugodt,
biztonságos szobába érkezhessen.

Tervezés
Bármennyire is úgy érezzük, hogy pontosan tudjuk, mi fér el a kiválasztott szobában,
érdemes pár órát a papíron tervezésre szentelni, egyfajta nulladik lépésként. „Kétszer mérj,
egyszer vágj!”, tartja helyesen a mondás. Rengeteg bosszankodástól óvjuk meg magunkat, ha
előre felmérjük a leendő babaszoba méreteit, jelöljük a kapcsolókat és konnektorokat,
valamint a nyílászárók és fűtőtestek pontos helyét is.

Tipp: Amennyiben úgy érezzük, hogy segítségre lenne szükségünk, kérjük ki lakberendező vagy egy
rutinos kisgyermekes Anya véleményét is. Sokszor a gyakorlat vagy rutin alapján egy külső szemlélő
könnyebben tud hasznos tanácsot adni.

Biztonság
Az első pillanattól kezdve védeni szeretnénk kisbabánkat, nincs ez másképp szobájának
tervezése során sem. Elsődleges szempont, hogy gyermekedet biztonságban tudd a szobájában
is, ahol kis odafigyeléssel rengeteg veszélyforrást lehet megszűntetni.
A babaszoba falainak festésekor ügyeljünk arra, hogy a felhordott anyag (festék, tapéta
vagy matrica esetén ragasztó) bababarát anyagokból készüljön (szagtalan, petróleum – és
oldószermentes). Ez érvényes a bababútorok felületének kezelésekor is!
A bababútorok masszívak és stabilak, éleik lekerekítettek legyenek. A kiságy több
fokozatban állítható legyen, hiszen a gyermek amint megtanul mászni, veszélyessé válhat
számára. A rácsok megfelelően sűrűek legyenek, a csemete ne tudja kidugni a fejét. Ezt
elkerülendő célszerű rácsvédőt használni, mely nemcsak a fejrésznél nyújt biztonságot, hanem
körben az egész ágyat öleli. A szöveteken, különösen a kiságyban megtalálhatókon ne legyen
semmi, ami lenyelhető (csat, gomb) és fontos, hogy bármi, ami a kiságyba kerül, fixen legyen
rögzítve. Az ágy és a pelenkázó fölé, ha van rá lehetőség, ne kerüljön polc. Ha ez
elkerülhetetlen, akkor csak puha dolgok tárolására használjuk. A szekrényeket, komódokat
rögzítsük a falhoz, a nyitott polcokon 1 méter magasságig semmilyen törékeny vagy
lenyelhető dolgot ne tároljunk.
A biztonságról nem csak a babaszobában, de idővel a ház minden pontján
gondoskodnunk kell! A gyerekek az első évben hihetetlen gyorsasággal fejlődnek, ez
életükben a leggyorsabb és a legtöbb eredményt hozó változás. Életük első évében a békésen
kiságyban fekvő csecsemőből pillanatok alatt öntudatos tipegő majd kíváncsi kisgyermek
válik.
Tipp: biztonsági dugó segítségével megakadályozhatod, hogy gyermeked a konnektorba dugja
az ujját, vagy bármilyen más tárgyat, de rengeteg lehetőség van az ajtók biztonságos
zárvatartására is.

Stílusok és design
A kismamák tervezéskor figyelembe veszik az otthonuk alaphangulatát, és ehhez
szeretnék igazítani a leendő babaszobát is. A babavárás legizgalmasabb pillanata, amikor
kiderül, hogy kisfiú vagy kislány lakik a pocakban. A színek, anyagok és dekorációk precíz
összeválogatására mindkét esetben érdemes figyelni. A szoba berendezésének pedig csupán a
képzeletünk és a pénztárcánk szabhat határt.
A gyerekszobát tematika szerint is meg lehet tervezni. Ilyenkor a bútorok és
kiegészítők egy téma köré csoportosulva hozzák létre a kívánt hangulatot. A kiegészítők
széles választékának köszönhetően ma már számos téma életre kelthető, nem lehetetlen egy
igazi királylány szobáját, vagy egy erdei tisztást varázsolni az otthonunkba.
Ezzel szemben a minimalista berendezés inkább a letisztultságra, egyszerűségre
törekszik, natúr vagy semleges falszínek és természetes erezetű bútorok, padlólapok kerülnek
a szobába. Az ilyen stílusú szobákban gyakran saját készítésű falfestmények díszítik a natúr
színre festett falakat.
Napjainkban nagy népszerűségnek örvend az úgynevezett Montessori rendszer, mely
Maria Montessori nevéhez kapcsolódik. Legfontosabb elemei az ilyen szobáknak a teljesség
igénye nélkül: nyitott polcok, tükör, kis asztal székkel, rongyszőnyeg, házikó ágykeret, olvasó
sarok kifele néző könyvekkel és festőállvány. Közkedvelt színek a fehér, a kezeletlen fa és a
természetes vagy pasztellszínek.
Tipp: az interneten számos inspirációs fotót találunk, mely segíthet az elképzeléseink
megvalósításában.

Színek
A megfelelő falszín kiválasztása nem könnyű feladat. A legfontosabb tényező talán,
hogy tudjuk tisztázni a stílust, amit szeretnénk megjeleníteni a szobában. Nagyon könnyen
lehet túlzásokba is esni, ha mindenből egy kicsit ötvözünk, s ezzel előidézhetjük kisbabánk
nyugtalanságát is, ha nyugodt, békés légkör helyett ingergazdag környezet fogadja.
Próbáljuk meg előre meghatározni azokat a színeket, amelyek a gyerekszobában
dominálni fognak. Ha bizonytalanok vagyunk, vagy hosszú távra tervezzük a szobát, jó
választás a semleges falszín, így a kiegészítőkkel, textilekkel lehet a szoba hangulatát
változtatni. A harsány színek ingerkeltő hatásával szemben a világos, lágy pasztellszínek

nyugtató hatással bírnak, sőt még a térérzetet is nagyítják. Ezek a semleges, meleg árnyalatú
natúr színek nem csak kisbabánk érzelmi állapotára hathatnak, a szülő hangulatát is stimulálja
egy nyugodt, szívmelengető szoba.
A kiegészítők színei lehetnek élénkebbek, karakteresek, a kisbabák látása hónapról
hónapra tisztul, s egy erősebb színkontraszt vagy folt felkelti az érdeklődését. Ma már nem
csak előre gyártott sablonokat, de egyedi igények alapján készített falmatricák is rendelhetők.
A matricák azért is nagyon praktikusak, mert a kifejezetten gyerekszobába készült darabok
nem hagynak nyomot a falon, így azok gond nélkül áthelyezhetők vagy cserélhetők.
Amennyiben élénk színű falszínt választunk, a kiegészítőkkel lehet ennek hatását lágyítani.
Nagyon fontos szempont a színválasztásnál a padló és a leendő bútorok színei is. A fehér
színű bútor kortalan és nemtől független, a fa saját mintájában melegséget áraszt, a különböző
színre festettek pedig modernebb hatást tudnak nyújtani.

Praktikum
Az átalakítható bútoroknak köszönhetően egyszeri beruházással, jó eséllyel a gyermek
iskolás koráig megoldhatjuk a szoba berendezését. A kiságyak között találunk olyat, mely
babaágyból ifjúsági ággyá alakítható, a pelenkázó szekrényről levéve a feltétet pedig
komódként használható.
A gyerekszobában kulcsfontosságú kérdés a világítás, a fények erőssége. Mindenképpen
szükség van egy erős fényt adó forrásra, hiszen körömvágásnál, öltözködésnél ez
elengedhetetlen. Éjszaka szoptatásnál vagy pelenkázásnál a félhomály kialakítása célszerű. A
helyzet megoldására a legkézenfekvőbb, hogy két fényforrást helyezzünk el a szobában, az
éjszakai fény sokáig használható, a gyermekeknél gyakran van egy olyan átmeneti korszak,
amikor félnek a sötétben, ilyenkor ez remekül alkalmazható. A másik lehetőség, hogy az
általános lámpakapcsolót kicseréljük egy fényerősséget szabályozhatóra, így ugyanazon
fényforrás többféleképpen működik.
A kisbabák napközben is sokat alszanak, így a sötétítésről is gondoskodni kell. Erre élethelyzettől függően - számos lehetőség van, redőnytől a sötétítőfüggönyön át a rolós
árnyékolóig. Napközbeni alvásnál nem szükséges nagyon sötétet csinálni, de célszerű a
beáradó napfényt korlátozni.

Ha van rá lehetőséged, mindképpen vásárolj egy (szoptatós) fotelt, melyben
kényelmesen tudsz etetni és altatni is. Kezdetben a pocakfájás, később, a fogzás okozhat
nyűgösebb éjszakákat, ilyenkor remek szolgálatot tesz. A kereskedelemben számos megoldás
elérhető, az egyik legpraktikusabb darab a fekvőfotel, mely karfája megfelelő magasságban
van az etetéshez, hátra dőlve pedig több fokozatban állítható, egészen a fekvő pozícióig.
Tipp: megtérülendő beruházás a babafészek vásárlása, mely az anyaméhez hasonlóan
körülölelő érzetet kelt a babákban, biztonságot és védelmet nyújtva nekik. Nyugodtabban
alszanak, és segítségével bárhol megteremthetjük az otthon melegét. Ha egy ágyban
szeretnénk a gyermeket altatni, ennek segítségével biztonságban tudhatjuk gyermekünket.

Bababútor tippek
A tervezéskor a szoba stílusának meghatározó része a leendő bútorok kiválasztása.
Számos lehetőség áll rendelkezésre, azonban fontos, hogy megbízható, minőségi terméket
vásároljunk. Ez esetben is figyeljünk a színekre és az általa keltett hangulatra. A babaszoba
elengedhetetlen bútorai a rácsos ágy, a pelenkázó és a gardróbszekrény. Ha a hely adottságai
megfelelőek, kiegészíthetjük egyéb tároló bútorokkal is. Az egyszerű bútorokat színes -, míg a
díszesebbeket natúr kiegészítőkkel lehet otthonossá tenni.
Tudtad?
Cégünk elkötelezett támogatója a környezetvédelemnek, a termékek biztonságos, ökobarát,
biológiailag lebomló kartoncsomagolásban érkeznek, ugyanis a Little Sky cég mottója, hogy
születéstől fogva óvjuk a Földünket! #SaveEarthSinceBirth

Babaágy
A tervezés megkezdésekor az első lépés, hogy a tökéletes helyet megtaláljuk a kiságy
részére. Ez elsőre nem tűnik nagy feladatnak, azonban vannak bizonyos íratlan szabályok,
melyeket figyelembe kell vennünk.
A kiságy ne kerüljön:
-

az ablak és az ajtó közé,

-

az ablak alá,

-

huzatos helyre,

-

a radiátor mellé.

Mindennél fontosabb azonban, hogy a baba érkezése után a szobát már ne rendezzük át. Azért
fontos ez, mert a kisbabákat megzavarja a környezetváltozás, az átrendezés. Ha megszoknak
egy rendet, ahhoz utána ragaszkodnak, ez nyújt nekik biztonságot. Ezért (is) nagyon fontos,
hogy időben hozzákezdjünk a tervezéshez és a megvalósításhoz. Persze vannak olyan
élethelyzetek, amikor ez elkerülhetetlen (pl.: költözés) vagy amikor a gyakorlat mutatja meg,
hogy esetleg rossz döntést hoztunk meg a berendezésnél. Ezekre minél hamarabb reagáljunk,
így megelőzhető néhány álmatlan éjszaka.

Méret
A gyermekágyak szabvány szerint két méretben érhetőek el: a kisebb helyigényű
60x120 cm, míg a nagyobb 70x140 cm méretben kerül forgalomba. Léteznek kombi kiságyak
is, ezek fekvőfelülete általában a 70x140 cm-es standard-et követik, hozzájuk illeszkedik a
pelenkázó bútor. Számottevő méretbeli különbség nincs az egybeépített és a különálló
bútorok között.
Funkció
Babaágyaink

színes,

változatos

formavilággal

rendelkeznek.

Könnyen

összeszerelhetők, praktikusak és nagyon strapabírók. Kínálatunkban megtalálható klasszikus
rácsos ágy, bölcsőfunkcióval ellátott babaágy valamint modern, különálló vagy franciaágyhoz
kapcsolható babaágy hintaágy funkcióval.
Az AMELIA bababútorcsalád mindkét színkombinációja igazi klasszikus, amely
illeszkedik a jelenlegi trendekhez. A természet szerelmesei számára a meleg árnyalatú tölgy,
míg az eleganciát kedvelők számára fehér színben is kapható a bútorcsalád. Az AMELIA
bababútorcsalád kulcsa a minimalizmus, ezért kitűnő választás az állandóságot kedvelőknek.
Az ágykeret bútorlapból és MDF-ből készült, könnyen összeszerelhető. Kizárólag gyerekbarát
lakkal és festékkel kezelt. A fekvőmagasság 3 fokozatban állítható. A teljes korlát kivehető,
ifjúsági ággyá alakítható, így sokáig lehet a gyerekszoba ékköve.
A ZOYA bölcsőfunkcióval ellátott babaágy modern fehér színű, praktikus, a görgős
ágylábaknak köszönhetően könnyen mobilizálható, a szülők ágyához illeszthető és nem utolsó
sorban úgy funkcionál, akár egy igazi bölcső. A ZOYA kiságy azon szülők számára készült,
akik kedvelik a praktikusságot és egy olyan kiságyat szeretnének, amely könnyen mozgatható
a házon belül. Az ágykeret fenyőből, oldalai bútorlapból és MDF-ből készültek, könnyen
összeszerelhető. Fehér színben háromrétegű fújással, kizárólag gyerekbarát lakkal és festékkel
kezelt. A fekvőmagasság 4 fokozatban állítható, ringatható, akár egy bölcső.
A KATA különálló vagy franciaágyhoz kapcsolható babaágy hintaágy funkcióval egy
multifunkciós, 3 az 1-ben babaágy, amely használható különálló babaágyként, bölcsőként
vagy franciaágyhoz kapcsolva. Az ágykeret borovi fenyőből készült, könnyen összeszerelhető
és átalakítható. Két színben, fehér és natúr színben áll rendelkezésre. Natúr fenyő színben
háromszori lakkozással van ellátva, fehér színben háromrétegű fújással festett, kizárólag

gyerekbarát lakkal és festékkel. A fekvőmagasság 10 fokozatban állítható 16 és 45 cm között
32 milliméterenként.
Design
Cégünk fontosnak tartja a folyamatos megújulást, az aktuális trendek figyelését is, így jött
létre az ANA házikó alakú babaágy is. Ennek a sínes ágyneműtartó funkcióval felszerelt
babaágynak a magassága három fokozatban állítható, kétféle választható színben elérhető a
hozzá tartozó 120x60 cm-es matraccal, oldalkorlátai pedig kivehetők. Az ágykeret borovi
fenyőből, a fehér ágyvégbetétek MDF-ből készültek. Az ágyneműtartó fiók oldalai
bútorlapból, frontja MDF-ből készült, könnyen összeszerelhető és átalakítható. Natúr fenyő
színben háromszori lakkozással van ellátva, fehér színben háromrétegű fújással festett,
kizárólag gyerekbarát lakkal és festékkel. A teljes korlát középső 3 eleme kivehető.

Komód, pelenkázó szekrény
A kiságy mellett a legpraktikusabb és elmaradhatatlan darabja a babaszobának. A komódok
fiókjaiban számos dolgok tárolhatóak, egy pelenkázó feltét felhelyezésével pedig pelenkázóvá
alakítható.
A jó pelenkázó szekrény ismérvei:
-

masszív, stabil bútor,

-

kényelmes magasságú,

-

biztonságos, nem tud legurulni róla a gyermek, élei lekerekítettek,

-

könnyen tisztítható.

Ajánlott kézközelben elhelyezni a pelenkázáshoz és öltöztetéshez szükséges legfontosabb
eszközöket: popsitörlő, popsikrém, fésű, bababolaj. Könnyen rendszerezhetjük ezeket egy
nyitott tárolóban, kiskosárkában, hogy ne kelljen bajlódni különböző záródású dobozok
nyitogatásával. A fiókokban tárolhatók a pelenkázás egyéb eszközei: a pelenka, alátétetek,
tartalék popsitörlők, de helyet kaphatnak itt tetra pelenkák, törölközők és plédek is. Ne
felejtsük el a falhoz rögzíteni!
Tipp: a pelenkázólap műanyag borítása hideg, ezekre vásárolhatunk eldobható pelenkázó
alátét, de környezettudatosabb megoldás, ha levehető, mosható huzatot teszünk rá.
A SOPHIE bababútor kollekciót olyan szülők számára tervezték, akik stílusos, modern és
funkcionális bútorokat keresnek gyermekeik számára. A semleges fehér és bükk színek

illeszkednek mind a lány, mind a fiú szobába. A SOPHIE bababútorcsalád széles kínálatának
köszönhetően a bútorok együtt nőnek a gyermekkel és évekig szolgálják Önt és a gyermekeit.
A SOPHIE komód bükkből és bútorlapból készült, kizárólag gyerekbarát lakkal és festékkel
kezelt. A bútor könnyen összeszerelhető, a fiókok csapágyas fióksínekkel vannak ellátva.
Pelenkázó feltéttel kiegészítve kényelmes pelenkázó szekrénnyé alakítható.

Szekrény
Egy jól megválasztott gardróbszekrény hosszú éveken át lehet a család szolgálatában.
Kezdetben a kisebb babaruhákat érdemes kis kosárkákba rendszerezve tárolni, számos
inspirációs ötletet találhatunk az internetet böngészve. Az alkalmi kisruhák, kiskabátok
kerülhetnek vállfára, ugyanígy tárolhatjuk a bundazsákot vagy overallt is.
A DALIA gardróbszekrény egy elegáns stílusú bababútorcsalád tagja. A fehér-szürke
színkombinációjú DALIA bababútorcsalád ideális azok számára, akik szeretik a világos
szobákat. Az elegáns bútordarabok, mint a DALIA sosem mennek ki a divatból! A szekrény
fenyőből és bútorlapból készül, könnyen összeszerelhető. Fehér és szürke színekben
háromrétegű fújással festett, kizárólag gyerekbarát lakkal és festékkel. A fiókok csapágyas
fióksínekkel vannak ellátva. Két ajtós, középen nyitott kivitel, a belső térben megtalálható
polcos és akasztós tárolórész is.

Kiegészítő bútorok
A gyermekek játékainak tárolására előnyös nyitott polcot, könyves szekrényt választani.
Az alsó két polcra olyan játékokat helyezzünk, melyekkel a gyermek biztonságosan és
önállóan is tud játszani, engedjük választani őt. A magasabb polcokra kerülhetnek a
mesekönyvek és a „darabos” játékok: kirakók, építőkockák, idővel puzzle vagy társasjáték. A
legfelső polcon tárolhatunk olyan dolgokat, melyeket nem szeretnénk, ha csemeténk kezébe
kerülne. Ilyen a körömvágó-felszerelés, lázmérő vagy egyéb pipere dolgok.
Kínálatunkban megtalálható a LYDIA bababútorcsalád, mely bohó stílusával lehengerlő
hatást kelt. A fehér és a fenyő ideális kombináció azok számára, akik szeretik a fényes
bútorokat és követik az uralkodó trendeket. Aki a babaszoba berendezése során elkerülné a
komfortizmust és a hétköznapi berendezéseket, azon szülők gyermekei számára bátran
ajánljuk! A polcos szekrény fenyőből és bútorlapból készül, fehér színben három rétegű

fújással festett, kizárólag gyerekbarát lakkal és festékkel kezelt. Kiegészítő kosárkákkal,
tárolókkal még praktikusabbá tehetjük ezt a bútort.
Tudtad?
Szolgáltatásaink között megtalálható a bútor összeszerelés is! Foglalkozzon családjával és
bízza szakembereinkre a szerelést! A szolgáltatás Budapesten, Pest és Komárom-Esztergom
megyében érhető el. Bővebb tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat!

Matrac választása
A kényelmes és praktikus gyerekágyak mellett speciális habból készült, egészséges
alvást szavatoló gyerekmatracokkal is állunk szíves rendelkezésedre. Választhatod a
memóriahabos, de akár hajdinás töltetű betéttel vagy kókuszréteggel ellátott változatot is. A
választás folyamatában már nem csak esztétikai, hanem kényelmi és egészségügyi
szempontokat is figyelembe kell vennünk.

Szempontok
Tudtad, hogy egy egészséges ember 40-60 mozdulatot végez egy éjszaka alatt? Ezen
mozgások közül több tucat teljes megfordulás. Ezekhez a mozgásokhoz megfelelő minőségű
fekvő felületre és megfelelő méretű helyre van szükségünk. A matrac szakértőink szerint a jó
matrac hossza minimum 15 cm-rel hosszabb a gyermek magasságánál, és ehhez kell igazítani
az ágykeret méretét is. Az Álomszuszéknál ezen szempontok figyelembevételével készül
minden gyerekágy.
A választásnál az egyik legfontosabb szempont, hogy a matrac kellően alátámassza a
gyermek testét, megfelelő tartást biztosítson alvás közben, védve ezzel a gerincét. Ehhez
elengedhetetlen, hogy minőségi alapanyagokból készült matracot válasszunk, amely kellő
vastagsággal rendelkezik ahhoz, hogy a fenti feltételeket teljesítse. A jó matrac kemény, a
gyermek bármilyen pózban alszik, kellő tartást biztosít. Nagyon fontos, hogy olyan terméket
válasszunk, melyek szellőzése jól megoldott, a huzat pedig levehető és legalább 40 fokon
mosható.
A legjobb matracok nem külön-külön, hanem együtt tudják biztosítani mindazt, amire
a gyermeknek szüksége van a megfelelő minőségű pihenéshez. Az Álomszuszék kínálatában
megtalálhatók olyan matracok is, amelyek ortopéd tulajdonsággal rendelkeznek, megfelelő
vastagságú kókuszréteggel vannak ellátva, és antiallergén hatásúak.

Kókuszmatrac
Évek óta népszerű a vásárlók körében a kókuszmatrac. Sokan a természetessége és kényelme
miatt döntenek a megvásárlása mellett.
Önállóan általában nem forgalmazzák, inkább kiegészítő alátámasztásként található meg a
matracok között. A hideghab matracok gyakran, a jó szellőzés, a megfelelő tartás, és a
maximális komfortérzet biztosítása miatt egy bizonyos vastagságú kókuszréteggel vannak
ellátva. A jó minőséget biztosító kókuszmatrac vastagsága 7 cm-nél kezdődik, de a 10 cm-es
matrac is népszerű a vásárlók körében. Már 2 éves kortól ajánlott a gyermekek számára,
hiszen ők a legtöbbször a babaágyban is kókuszréteggel ellátott matracon alszanak. Így ha az
ágy stílusa változik is, legalább a matrac kényelme ugyanolyan tud maradni.
Egyik kiváló termékünk, a Baby Coco Max 10 cm vastag kókuszmatrac is megfelel a
fenti leírásnak. Szerkezetileg a hideghab matrac kókuszréteggel, illetve egy vékonyabb
gyapjúréteggel van ellátva. A kókuszréteg keménységet, megfelelő tartást, valamint kiváló
szellőzést biztosít a matracnak.
A matrac mindkét fele használható, a kókuszos oldal kemény, míg a másik oldala közepes
keménységű. A hideghab tulajdonságainak köszönhetően a matrac jobban felveszi
Gyermekük alakját, nem deformálódik, mindig visszaáll az eredeti állapotába. Az antiallergén
anyagból készült matrachuzat a körbecipzározhatóságának köszönhetően egy mozdulattal
levehető és 40 Celsius fokon mosható.

Antiallergén hideghab matrac
A hideghab tipikus rugalmas matrac-hab fajta. Jellemzője, hogy kiváló komfortot
biztosít az

alvás során, szemben a közismert szivacsos-matraccal. Az allergiás

megbetegedések ellen egyre nehezebb felvenni a küzdelmet. Napi szinten szembesülünk
olyan esetekkel, amikor gyermekek számára keresnek antiallergén vagy hipoallergén
matracokat. A legtöbb kereskedelmi forgalomban lévő matrac már rendelkezik ezzel a
tulajdonsággal, hiszen elsődleges szempont a vásárlás során.
A Sorento hideghab gyerekmatrac egy alsó kókuszbetétes - megfelelő szellőzést és
tartást biztosító - merevítéssel és HR-habos, azaz nagy rugalmasságú profilozott habos
fedőréteggel rendelkező matrac. A kókuszréteg egyrészt keménységet, megfelelő tartást,
másrészt pedig kiváló szellőzést biztosít alulról a matracnak. A matrac felső fele egy közepes

keménységű profilozott HR-hab (rugalmas hab) réteggel van ellátva. A fedőréteg az
ergonómiai kialakításának köszönhetően segíti a vérkeringést, illetve kényelmesebbé teszi a
matracot. A hideghab tulajdonságainak köszönhetően a matrac jobban felveszi gyermekük
alakját, nem deformálódik, mindig visszaáll az eredeti állapotába. Az antiallergén anyagból
készült matrachuzat a körbecipzározhatóságának köszönhetően egy mozdulattal levehető és
40 Celsius fokon mosható.

Ortopéd matrac hajdinás töltetű réteggel
A gyerekek hirtelen növekednek, ezért nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az alvás ne
csak kényelmes legyen, hanem egészségügyi szempontból is jó célt szolgáljon. Az ilyen
típusú matrac ovis, kisiskolás korban a legjobb döntés. Egy megfelelően kiválasztott ortopéd
matrac kiváló alsó támasztást biztosít, amely segít megakadályozni a gerincbántalmak
kialakulását, és hozzájárul, hogy a gyermek fejlődése zökkenőmentes legyen.
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tulajdonságokkal rendelkezik, mely segít a gerincbántalmak kialakulásának megelőzésében. A
hajdina töltetű réteg egyrészt ortopéd tulajdonságokkal rendelkezik, megelőzi az esetleges
gerincbántalmak kialakulását, illetve a már meglévő betegségek tüneteit is enyhíti, javítja a
gerinc tartását. Az ortopéd tulajdonságokon túl a hajdinás töltet antiallergén hatású, megelőzi
a gombák, atkák kialakulását, így biztosítja gyermekünk egészségét alvás közben is.
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matracnak egyébként mindkét fele használható, azonos keménységűek. A hideghab
tulajdonságainak köszönhetően a matrac jobban felveszi Gyermekük alakját, nem
deformálódik, mindig visszaáll az eredeti állapotába. Az antiallergén anyagból készült
matrachuzat a körbecipzározhatóságának köszönhetően egy mozdulattal levehető és 40
Celsius fokon mosható.
Tudtad?
Az ország egész területére I NGYENES szállítást vállalunk, melyet saját autóval, terméktől
függően 10-20 munkanapon belül teljesítünk. Ellentétben más szolgáltatóval, számunkra nem
jelent akadályt néhány lépcsőfok vagy emelet.
Bővebb tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat!

Utószó
Köszönjük, hogy letöltötte és elolvasta kiadványunkat!
Bízunk benne, hogy sok hasznos információval szolgált, és segítségével könnyebb lesz
megvalósítania elképzeléseit!
A babavárás időszakára nyugalmat és meghitt várakozást, az elkövetkezendő évekre pedig
megannyi örömteli pillanatot kívánunk!

