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Design

Stożkowaty kształt pufy oraz 16 kolorów wysokiej jakości ekoskóry pozwala dopasować ją do
każdego pomieszczenia. Dużą zaletą tego modelu XL jest fakt, iż zajmuje niewiele miejsca.
Nigdy nie będzie Ci przeszkadzał, ponieważ w każdej chwili możesz bez problemu schować go
pod łóżko lub do szafy. W fotelu XL siedzi się dosyć nisko, co sprawia, że jest świetną i
bezpieczna zabawką dla dzieci. Fotel jest doskonałym rozmiarem dla osób o średnim wzroście.
Jeśli  nie przekraczasz wzrostem 165 cm, to możesz być pewny, że mebel ten będzie dla
Ciebie idealny.    

Zdrowie

Fatty wpływa korzystnie na zdrowie swoich małych właścicieli. Termicznie izoluje dziecko od
podłoża, usztywnia i odciąża jego kręgosłup. Jest to bardzo ważne, ponieważ dziecko potrafi
wiele godzin spędzać przed telewizorem. Fatty jest całkowicie bezpieczny, ponieważ nie
posiada żadnych małych ani twardych elementów.

Stosowana przez nas ekoskóra posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.

Przeznaczenie

Fatty XL został stworzony zarówno z myślą o dzieciach jak i o niewysokich dorosłych. Jego
rozmiary sprawiają, że jest bardzo poręczny a przenoszenie go z miejsca na miejsce nie
sprawia żadnego problemu. Jest dokonały nie tylko do wypoczynku ale i do nauki. Fatty jest dla
dzieci jak kolejna zabawka. Rozwijają niewątpliwie wyobraźnię dziecka jednocześnie pozostając
całkowicie bezpieczną zabawą. Maluchy po wielogodzinnych zabawach z Fatty, po prostu w
nich zasypiają. Fatty jest doskonałym meblem do wypoczynku poprzez oglądanie, siedząc w
nim, telewizji czy też czytanie książek. Jest też często pierwszym meblem w życiu dziecka.
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To od Ciebie tak naprawdę zależy do czego wykorzystasz swoje pufy Fatty. Ogranicza Cię tylko
Twoja wyobraźnia.

Wykonanie

Do wykonania fotela używamy najwyższej dostępnej jakości sztucznej skóry, która doskonale
imituję tę prawdziwą. Materiał ten jest miękki i całkowicie matowy. Fotel wypełniony jest
dziewiczym granulatem polistyrenowym, wyprodukowanym specjalnie do przemysłu
meblarskiego, a nie budownictwa. Stosowany przez nas granulat to miliony sprężystych kulek o
bardzo wysokiej gęstości. Gdy na nim usiądziesz, pod wpływem Twojego ciała, kulki zaczną
wypierać się nawzajem co sprawi, że fotel dostosuje się do Twojej pozycji. Daje to niesamowity
efekt relaksu i odprężenia.

Źródło: www.fatty.pl
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