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Ergonomiczny, praktyczny i lekki - leżaczek kąpielowy Robby

Najważniejszą cechą leżaczka kąpielowego Robby Bathing Support jest jego praktyczność: w
wannie nie musi być wcale dużo wody, a po kąpieli Robby daje się złożyć do poręcznych
rozmiarów w jednym prostym ruchu.

Robby w skrócie (podstawowe cechy)

    -  Nie wymaga wielkiej ilości wody      w wannie
    -  Składany do niewielkich      rozmiarów
    -  Wielość pozycji siedzących i      leżących 
    -  Ułatwienie mycia włosów 

    Leżaczek kąpielowy Robby sprawia, że mycie staje się przyjemnością zarówno dla dziecka,
jak i dla Ciebie. Dzięki małej wysokości urządzenie nie zmusza użytkownika do nalewania dużej
ilości wody do wanny. Po kąpieli Robby daje się złożyć do poręcznych rozmiarów jednym
prostym ruchem i łatwo się przechowuje. Dzięki jego lekkości możesz używać urządzenia także
na wycieczkach. 

Robby ?rośnie? z Twoim dzieckiem
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Każdy szczegół konstrukcji leżaczka związany jest z myślą o praktycznym codziennym użyciu.
Możesz odgiąć sekcję górną i swobodnie umyć głowę i włosy dziecka. Zdejmowanie i mycie
siateczkowego pokrycia leżaczka jest równie łatwe. Dzięki rurkom teleskopowym, Robby rośnie
razem z Twoim dzieckiem, dzięki czemu będzie go można używać przez wiele lat.

Oczywiście Twoje dziecko podczas kąpieli zawsze znajduje się w optymalnej, bezpiecznej
pozycji. Możesz wygodnie regulować położenie ciała dziecka w obszarze głowy, tułowia,
pośladków i nóg, wybierając najlepszą pozycję. Wykonane z siateczki pokrycie wyprofilowane w
kształcie niecki można dopasować poprzez dociągnięcie pasków mocujących na rzepy.
Miednica znajduje się nisko, co sprawia, że biodra są ułożone pod kątem, a dziecko znajduje
się w optymalnej pozycji spoczynkowej i może się rozluźnić. Dodatkowo leżaczek można
wyposażyć w pasy zabezpieczające stopy i obszar miednicy.

 Robby w szczegółach

    -  Regulacja pozycji siedzącej i      leżącej 
    -  Niezależne, bezstopniowe      ustawianie zagłówka, oparcia, siedziska i oparcia dla
podudzi
    -  Powierzchnia siedziska i      długość oparcia ?rosną? razem z dzieckiem dzięki rurom
teleskopowym 
    -  Zdejmowane i nadające się do      prania pokrycie z siatki 
    -  Pokrycie naciągane za pomocą      pasów samoprzylepnych 
    -  Zagłówek odchylany do tyłu 
    -  Pas miedniczny i pasy na stopy 
    -  Mały ciężar, niewielkie      rozmiary po złożeniu
    -  Zużycie małej ilości wody ze      względu na niską budowę 
    -  Opcja: regulowane peloty      zagłówka
    -  Pas tułowia

Dystrybutor www.ottobock.pl

Zdjęcia i informacje zostały wykorzystane za zgodą Otto Bock Polska Sp. z o.o.
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