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WYGODNA PODROi Z COOL SEAT
SPECJALNE ODDYCHAJI\CE WKtADKI ANTYPOTOWE DO FOTELIKOW
SAMOCHODOWYCH I WOZKOW SPACEROWYCH, l:.J\CZJ\CE MI~KKI\
BAWEtN~ Z PRZEPUSZCZAJI\CI\ POWIETRZE WARSTWI\ 3D 0 STRUKTURZE PLASTRA MIODU. STAtY PRZEPtYW POWIETRZA ZAPOBIEGA
PRZEGRZEWANIU I POCENIU Sl~ DZIECI.

WKlADKA ANTYPOTOWA
DO FOTELIKQW
GR. 0 I 0-13 kg

WKlADKA ANTYPOTOWA
DO FOTELIKQW
GR. 119-18 kg
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Zalety wkladek antypotowych COOL SEAT

WKtADKA ANTYPOTOWA ALL IN ONE- UNIWERSALNA
JEDYNA, KTORA PASUJE DO FOTELIKOW I WOZKOW

• odprowadzajq ciep/e powietrze spod cia/a dziecka
• przeciwdzialajq poceniu plec6w i wlos6w
• ksztalt wkladek umozliwia /atwy montaz
i dopasowanie do r6znego polozenia pas6w
• chroniq tapicerk~ przed zabrudzeniem- mozna prac w 400C
• wierzchnia warstwa wykonana ze 100% bawelny Oeko-Tex 100

~
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0-13 kg

ODDYCHAJfiCE

HIGIENICZNE

PRAKTYCZNE

ciqgla
cyrkulacja
powietrza

latwe w pieiE;gnacji
mozna prac
w pralce

zabezpieczajq
fotelik przed
zabrudzeniem

9-18 kg
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SPACERQWKA

KOMFORT W CZASIE SNU Z AIRCUDDLE
WSZYSTKIE PRODUKTY Z LIN II DO SNU Sf\ ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE
Z NAJWYZSZA_ JAKOSCIA_, ABY ZAPEWNIC MAKSYMALNA_ PRZEPUSZCZALNOSC
POWIETRZA I NAJWYZSZE BEZPIECZENSTWO DZIECKA PODCZAS SNU
I WYPOCZYNKU W t6ZECZKU JUZ OD PIERWSZYCH DNI ZYCIA!

ANTYALERGICZNE I ANTYPOTOWE

ROZWI~ZANIA

DLA NAJMtODSZVCH

TOP SAFE
MATA ANTYPOTOWA NA MATERAC
lnnowacyjna i wyjqtkowa oddychajqca mata antypotowa
i ochraniacz na materac do /6zeczka w jednym. tctczy w sobie
bezpieczenstwo, higien~ i komfort uzytkowania. Specjalna
konstrukcja odparowuje wilgoc i zapobiega przegrzewaniu
oraz poceniu dziecka, a takie zapewnia wentylacj~ przy jednoczesnej ochronie materaca przed zabrudzeniem (wodoodpornosc). Osobno do dokupienia mikroperforowane przescierad/o ANGEL, z mi~kkiej tkaniny przyjaznej dla delikatnej
sk6ry noworodka, wzmacnia dzialanie TOP SAFE.

l:);hf4i
PlASKA PODUSZKA ANTYPOTOWA
Specjalna i absolutnie wyjqtkowa oddychajqca p/aska poduszka stworzona z myslct o zapewnieniu dziecku idealnego
wsparcia pod g/6wkct dla maksymalnego bezpieczenstwa
i higieny podczas snu. Poduszka pokryta zdejmowalnct oryginalnct poszewkct ze 100% bawelny Oeko-Tex klasy 1.
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BEZPIECZNE
zapewniony
ciqgly doplyw
powietrza

e
ANTYALERGICZNE
zabezpieczenie przed
kurzem, roztoczami
i alergenami
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HIGIENICZNE
moi:na prac
w pralce
w60°C
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• oddychajqca - zapewnia cyrkulacj~ powietrza i reguluje temperatur~ cia/a dziecka
• wodoodporna i chlonna- zapobiega przedostawaniu
si~ plyn6w i kurzu do materaca
• higieniczna- zapobiega rozwojowi alergen6w, roztoczy, grzyb6w i plesni oraz nieprzyjemnych zapach6wmozna prac w 60°(
• uniwersalna - zastosowanie do kazdego materaca
w domu lub w podr6zy
• wygodna - posiada gumki stabilizujqce zabezpieczajqce przed przesuwaniem

• oddychajqca - zapewnia staly przeplyw powietrza
i gwarantuje optymalne rozproszenie dwutlenku w~gla
naturalnie wydychanego podczas wydechu
• wodoodporna i chlonna - chroni przed wnikaniem
i cofaniem plyn6w do wypelnienia poduszki z certyfikowanej pianki CertiPur
• higieniczna - zapobiega rozwojowi alergen6w, grzyb6w i plesni oraz nieprzyjemnych zapach6w - mozna
pracw60°C
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ZESTAW
EASY SAFE 2w1
MATERAC DO tOiECZKA EASY SAFE + MATA OCHRANIAJJ\CA TOP SAFE.
Wysoki komfort i bezpieczenstwo. Materac ortopedyczny o progresywnej
sztywnosci wspierajqcej rozw6j kr~goslupa , zapewniajqcy doskonale podparcie
plec6w w kaidej pozycji do spania. Uiyta pianka poliuretanowa posiada certyfikat
CertiPur i Oeko-Tex klasa 1. Pokrowiec materaca wykonany jest w 100% z bawelny
i pikowany mi~kkq watolinq. Komponenty posiadajq certyfikat Oeko-Tex klasa 1.
tatwa w uiyciu mata ochraniajqca na materac TOP SAFE. Wygodny i prosty spos6b zakladania i zdejmowania (gumki stabilizujqce). Moina zabrac w podr6i, a w razie potrzeby wyprac
w pralce w temperaturze 60°C.
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ZESTAW
PLUS SAFE 2W1
MATERAC DO tOiECZKA PLUS SAFE+ MATA OCHRANIAJJ\CA TOP SAFE.
Najwyiszy komfort i bezpieczenstwo.
Materac ortopedyczny z ergonomicznego wl6kna dla idealnego podparcia plec6w w kaidej pozycji do
spania i wspierajqcy prawidlowy rozw6j kr~goslupa z certyfikatem Oeko-Tex klasa 1. Pokrowiec wykonany
jest w 100% z bawelny i pikowany mi~kkq watolinq. Komponenty posiadajq certyfikat Oeko-Tex klasa 1.
Wygodny zamek z 3 stron pozwala latwo zdjqc pokrowiec i wyprac w pralce w temperaturze 60°C.
tatwa w uiyciu mata ochraniajqca na materac TOP SAFE. Wygodny i pro sty spos6b zakladania i zdejmowania (gumki stabilizujqce). Moina zabrac w podr6i, a w razie potrzeby wyprac w pralce wtemperaturze 60°C.

\

ZESTAW
BAMBIO SAFE 2W1
PRZYJAZNY DLA SRODOWISKA MATERAC DO tOiECZKA BAMBIO SAFE+ MATA OCHRANIAJJ\CA TOP SAFE.
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Najwyiszy komfort i bezpieczenstwo. ECO friendly.
Materac ortopedyczny z pianki BioCell o stalej sztywnosci zapewniajqcy doskonale podparcie plec6w w kaidej pozycji spoczynkowej. Uiyta pianka poliuretanowa BioCell, to innowacyjny material pochodzenia roslinnego szanujqcy
srodowisko. Zdejmowany pokrowiec wykonany z wiskozy bambusowej, pikowany mi~kkq watolinq z certyfikatem
Oeko-Tex klasa 1. Wygodny zamek z 3 stron pozwala latwo zdjqc pokrowiec i wyprac w pralce w temperaturze 40°C.
tatwa w uiyciu mata ochraniajqca na materacTOP SAFE. Wygodny i pro sty spos6b zakladania i zdejmowania (gumki
stabilizujqce). Moina zabrac w podr6i, a w razie potrzeby wyprac w pralce w temperaturze 60°C.

ZALETY PRODUKTOW DO SPAN lA AIRCUDDLE
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maksymalne bezpieczenstwo dzit;ki zastosowaniu struktury 3D plastra miodu gwarantujqcej nieprzerwanq cyrkulacjt; powietrza
najwyisza higiena stanowiqca naturalnq barier~ przed roztoczami i alergenami oraz gwarantujqca przyjemny, suchy, wolny od wilgoci, zdrowy odpoczynek dla dziecka
maksymalna praktycznosc dzit;ki niezwyklej latwosci utrzymania czystosci z r6wnoczesnym wszechstronnym zastosowaniem (w domu i poza domem)
maksymalny komfort: mate race AirCuddle zapewniajq dziecku najlepsze podparcie plec6w we wszystkich pozycjach do spania i sq zgodne z europejska normq EN 16890:2017

DELIKATNE OTULENIE CZYSTYM POWIETRZEM
Z DEDYKACJJ\ DLA WSZYSTKICH DZIECI OD PIERWSZYCH DNI ZYCIA!
AirCuddle, to wloska marka premium specjalizujqca si~ w antypotowych produktach dla dzieci, podnoszctcych komfort w
podr6zy i podczas snu. Bezpieaenstwo, higiena i praktyczne zastosowanie to priorytety przy projektowaniu wszystkich
rozwictzan dla maluszk6w.
Produkty AirCuddle opierajct si~ na zaskakujctco prostej technologii inspirowanej przez
nie. Powietrze, to samo zycie potrzebne nam w kazdej sekundzie dnia i nocy.

natur~,

tak prostej jak oddycha-

Tkanina 3D AirCuddle, to siateaka wykonana z mocno splecionych w/6kien, kt6re rozwijajct si~ mi~dzy dwiema powierzchniami p~cherzyk6wtworzctc niescisliwq, tr6jwymiarowct warstw~ sk/adajctcct si~ z czystego powietrza mi~dzy materia/em a cia/em dziecka. Jest to rdzen i bijctce serce wszystkich naszych produkt6w. Ta wyjcttkowa tkanina wytrzymuje
nacisk az do 2800 kg na metr kwadratowy i dzi~ki temu jest w stanie zagwarantowac odpornosc na scisliwosc pod ci~za
rem kazdego dziecka. Staly przeplyw powietrza, a tym samym optymalna przepuszczalnosc, niweluje wilgoc i zapewnia
komfort bez mokrych plec6w i wlos6w.
Tkanina 3D o strukturze plastra miodu sk/ada si~ w 90% z aystego powietrza i jest prawdziwct termoregulacyjnct poduszkct powietrznct, kt6ra w naturalny spos6b pomaga w utrzymaniu idealnej temperatury cia/a podaas odpoczynku
i podr6zy samochodem.

TEi JESTESMY RODZICAMI
Jako rodzice, wiemy ze niezaleznie od tego jak drogi i zaawansowany technologicznie moze bye wybrany przez Ciebie materac czy fotelik samochodowy,
cz~sto materialy wyscielajqce set zbyt,ciep/e"w kontakcie z cia/em. Klasyczne ochraniacze, nawet bawelniane nie rozwictzujct problemu przegrzewania si~
i pocenia.
AirCuddle zapobiegajctc kontaktowi cia/a z materacem lub tapicerkct fotelika zapewnia stalct cyrkulacj~ powietrza i stanowi najbardziej efektywne rozwictzanie. Pochodzctce z zewncttrz swieze powietrze przenika przez tr6jwymiarowct struktur~ i usuwa ciep/e oraz wilgotne powietrze wytwarzane przez organizm
podczas odpoczynku w /6zeczku lub podr6zy w foteliku samochodowym. Ta prosta zasada dynamiki pozwala generowac cictg/y obieg powietrza i zapobiega
przegrzaniu cia/a dziecka.
AirCuddle jest idealny o kazdej porze roku zar6wno w domu jak i w aucie. Latem pomaga utrzymac cia/ow nizszej temperaturze i suchosci dzi~ki swobodnej
cyrkulacji powietrza przeztr6jwymiarowct struktur~. Zimct, w czasie sezonu grzewczego r6wniez spelnia swojct funkcj~, poniewaz material stanowi tylko 10%,
a pozosta/e 90% to czyste powietrze.

Oddychajqca warstwa 3D
przepuszczajqca powietrze
Warstwa absorbujqca
wilgoc z czystej bawetny

Wodoodporna warstwa
zabezpieczajqca
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CATAS to instytut, kt6ry przetestowal nasze materace pod kqtem zgodnosci z europejskq normq
EN1 6890:2017. Norma ta okresla wymagania bezpieczenstwa i metody bad an stosowanych w /6zeczkach
Norma jest bardzo zlozona. W szczeg61nosci ocenia zagrozenia chemiczne, termiczne i mechaniczne wed lug odpowiednio zdefiniowanych parametr6w. Materace do /6zeczek AirCuddle sq zgodne z powyzszq normq.
dzieci~cych.

OETI to austriacki instytut, kt6ry przetestowal nasze produkty i wyda/ certyfikat OEKO-TEX w klasie 1.
Test sluzy do wykazania, ze produkty tekstylne nie
zawierajq substancji szkodliwych dla czlowieka i srodowiska, zgodnie z ustaleniami i uznaniem standardu 100 firmy OEKO-TEX. Analizy pod kqtem wszelkich szkodliwych substancji sq przeprowadzone
zgodnie z przeznaczeniem wyrobu w/6kienniczego.

NAUKOWE TESTY
TECHNOLOGII
AIRCUDDLE

lm intensywniej tkanina styka si~ ze sk6rq i im bardziej wrazliwa jest sk6ra jak w przypadku niemowlqt
i dzieci, tym wi~ksze wymagania ludzko-ekologiczne muszq bye spelnione. Klasa 1 dotyczy wyrob6w
w/6kienniczych przeznaczonych dla niemowlqt
i dzieci do 3 roku zycia.

CUSTOMS NV to belgijska firma wsp6/pracujqca z Katolickim Uniwersytetem w Leuven, w szczeg61nosci
z oddzialem Biomechaniki i Projekt6w lnzynieryjnych. W ostatnich Ia tach opracowala techniki i metodologie
ad hoc do badania jakosci i bezpieczenstwa produkt6w zwiqzanych z wypoczynkiem. Test iomechaniczny
maty ochraniajqcej TOP SAFE podkresli/ zaskakujqce wlasciwosci oddychalnosci i przepuszczalnosci powietrza. W takim przypadku test symuluje to, co dzieje si~, gdy male dziecko lezy na materacu twarzq do do/u
i mierzy op6r napotkany podczas pr6by oddychania w tej pozycji. Test obejmuje uzycie modelu odtwarzajqcego glow~ dziecka. Glow~ dociska si~ do powierzchni materaca z r6znym stopniem nacisku i jednoczesnie
mierzy si~ stopien trudnosci w utrzymaniu okreslonego przeplywu powietrza. Zmieniajqc cisnienie wywierane na glow~ manekina dzieci~cego w stosunku do tego stalego przeplywu powietrza, CustomS uzyskuje obiektywny parametr, kt6ry umozliwia por6wnanie r6znych kombinacji i warunk6w ze sobq. Parametry
testu wybrano na podstawie dost~pnej literatury naukowej dotyczqcej oddychania szesciomiesi~cznych
dzieci. Test manekinowy zostal przeprowadzony na: materacu z bawelnianym przescieradlem, na materacu
z ochraniaczem TOP SAFE i bawelnianym przescieradlem oraz na materacu z matq TOP SAFE i przescieradlem perforowanym ANGEL. Wszystkie kombinacje zostaly przetestowane zar6wno na mokra jak i na sucho. Test wykaza/, ze polqczenie materaca z matq ochraniajqcq TOP SAFE i przescieradlem ANGEL, zar6wno
w stanie suchym jak i mokrym jest najbardziej efektywne dla przepuszczalnosci powietrza.

CENTEXBELL VKC to belgijski instytut, kt6ry
przetestowal zdolnosc rozpraszania ciep/a maty
antypotowej na materac TOP SAFE zastosowanej
do 6 r6znych pr6bek materaca w celu wypelnienia

wewn~trznego

i zewn~trznego pokrowca. Test wykaza/, ze obecnosc TOP SAFE pomaga rozproszyc
ciep/o i wilgoc, a tym samym utrzymac idealnq temperatur~ cia/a.

AIRMID HEALTHGROUP to irlandzki instytut, kt6ry przetestowal skutecznosc ochraniacza na mate-
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rae TOP SAFE jako bariery ochronnej zdolnej do ochrony odpoczynku dziecka przed alergenami i roztoczami
obecnymi w materacu. Test wymaga wprowadzenia pewnej ilosci kurzu zawierajqcego okreslonq liczb~ roztoczy domowych i alergen6w do pr6bki za pomocq przeplywu powietrza o stalym cisnieniu. Liczba alergen6w, kt6ra moze przejsc przez pr6bk~ jest okreslana ilosciowo za pomocq techniki ELISA. Test ten wykaza/,
ze zastosowanie TOP SAFE w /6zeczku chroni dziecko przed roztoczami i alergenami w 99,9%.

OEKO-TEX®
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