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Łóżeczko domek z
barierkami 70x140
Cena

950,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

30 dni roboczych

Producent

Izi&Dizi

Opis produktu
Łóżeczko domek z barierkami 70x140
100% drewno sosnowe

40 lat doświadczenia pracy z drewnem

60 sztuk mebli dziecięcych co miesiąc

Łóżeczko domek z barierkami 70x140 jednym z ulubionych modeli naszych małych klientów oraz ich rodziców. Chętnie je
polecamy i są bliskie również naszemu sercu. Ten ponadczasowy, klasyczny model łóżeczka zachwyca precyzją wykonania,
drobnymi elementami, które swoim charakterem przypominają prawdziwy domek. Łączy się to płynnie z bezpieczeństwem i
funkcjonalnością. Cały projekt jest dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki palecie kolorów, którą pozostawiamy
Ci do wyboru, to łóżko w perfekcyjny sposób dopasuje się do wnętrza dziecięcego pokoiku. To doskonałe łóżeczko dla każdego
dziecka, które cieszy przytulny klimat i wygodny wypoczynek prosto z bajki. Łóżeczko domek z barierkami 70x140 zostało
wykonane w całości z litego drewna sosnowego, pochodzącego z certyfikowanych upraw dzięki temu w żaden sposób nie
pozbawiamy przyrody tak cennych dla naszej planety zielonych obszarów.
Na sercu leży nam bezpieczeństwo Twojego dziecka, dlatego włożyliśmy je całe w precyzyjne wykonanie detali. Łóżeczko
pozbawione jest ostrych krawędzi - wszystkie je zaokrągliliśmy, aby Twoje dziecko podczas zabawy było całkowicie
bezpieczne. Dodatkowo drewno jest szlifowane metodami, które zapobiegają wbijaniu się drzazg czy wyodrębnianiu się
niebezpiecznych elementów drewna. Łóżeczko domek z barierkami 70x140 pokryte jest hipoalergicznym lakierem (niezależnie
od koloru, który wybierzesz). Dzięki temu zapobiegamy problemom delikatnej skórze Twojego dziecka.

Wykonanie:
Drewno, które wybieramy do produkcji łóżeczek pochodzi z polskich lasów i posiada wszystkie wymagane certyfikaty
świadczące o bezpieczeństwie przyrody podczas jego pozyskiwania. Dzięki temu masz pewność, że każdy fragment drewna,
który wykorzystaliśmy to tworzenia łóżeczka Twojego dziecka jest w 100% leganie pozyskiwany. Natura ma dla nas niezwykłą
wartość, to właśnie z miłości do niej tak bardzo kochamy pracę z drewnem. To ważne również dla nas aby produkowane
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mebelki dziecięce były nie tylko piękne i pomysłowe ale również powstawały w zgodzie z naturą.

Dbamy aby każdy element wykonywanych mebli, dlatego całość projektu jest zawsze dobrze przemyślana. Dokładnie
szlifujemy każdy ostry fragment mebla i zaokrąglamy go aby zminimalizować możliwość nieprzyjemnego zadraśnięcia się lub
zranienia. Dzięki temu, Twoje dziecko jest całkowicie bezpieczne podczas snu i zabawy na łóżku. Meble, które produkujemy są
nie tylko świetnym miejscem do wypoczynku i regeneracji sił. Forma domku oraz każdy najdrobniejszy element przewidziany
w projekcie jest po to aby rozbudzić wyobraźnię dziecka i zachęcić je do zabawy.

Stelaże naszych łóżek mogą wytrzymać ciężar nawet 100 kg co oznacza, że mogą się w nim położyć nawet rodzice, którzy
mają problem z uśpieniem dziecka i właśnie w ten sposób sobie radzą. Jeżeli Twoje dziecko dopiero uczy się zasypiania we
własnym łóżku, istnieje spore prawdopodobieństwo, że spędzisz kilka nocy na doglądaniu go i sprawdzaniu czy wszystko jest
ok. Dzięki dużej wytrzymałości łóżeczka możesz położyć się obok dziecka podczas wspólnego czytania książek ale nie tylko.
Duża wytrzymałość łóżeczka gwarantuje możliwość przenocowania przyjaciół i zorganizowania piżama party.

Lakiery z których korzystamy są hipoalergiczne i wodno-rozpuszczalne zgodne z normą EN 71-3:2103. Dzięki temu Twoje
dziecko jest całkowicie bezpieczne nawet jeżeli ma alergie lub delikatną, skłonną do podrażnień skórę. Szeroki wybór lakierów,
które dla Ciebie przygotowaliśmy jest podyktowany dziecięcymi upodobaniami. Zadbaliśmy jednak o to aby każdy kolor był
bezpieczny dla Twojego dziecka tak aby spędzony czas w łóżeczku kojarzył się komfortowo i bezpiecznie.

Podstawowe parametry:
Użyty materiał: Lite sosnowe drewno,
Wytrzymałość spania: do 100 kg,
Umiejscowienie drabinki: prawa lub lewa strona

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaje materaców: Bez materaca , Baby Classic - materac piankowy (+ 458,79 zł ), Baby Coco - materac piankowy z
wkładką kokosową (+ 393,60 zł ), Lugo - materac piankowy z wkładką termoplastyczną (+ 439,11 zł ), Pikolo - materac
piankowy + wkładka kokos + antyalergiczna (+ 538,74 zł )
Barwa: Bez lakieru , Lakier bezbarwny (+ 270,00 zł ), Biały RAL 9016 (+ 350,00 zł ), Niebieski RAL 5012 (+ 350,00 zł ),
Miętowy RAL 6027 (+ 350,00 zł ), Różowy RAL 3015 (+ 350,00 zł ), Szary RAL 7044 (+ 350,00 zł )
Przedłużenie nóżek łóżka: Nie , Tak 10 cm (+ 20,00 zł ), Tak 20 cm (+ 40,00 zł ), Tak 30 cm (+ 60,00 zł )

Twoje bezpieczeństwo

Bezpieczne meble dla dzieci
Najważniejszym zadaniem, jakie postawiliśmy sobie przy projektowaniu i produkcji łóżeczek dziecięcych, jest bezpieczeństwo
dzieci, które będą z nich korzystały oraz ich komfort spania. Z takimi podstawami, jesteśmy w stanie puścić wodze fantazji i
tworzyć rozmaite konstrukcje, które posiadają bardzo solidne podstawy i z których bez problemu mogą korzystać dzieciaki.
Ruchliwość naszych maluchów to znany przez każdego rodzica temat. Zabawa, swobodne harce czy bitwa na poduszki to
zabawy, które towarzyszą dzieciom każdego dnia, ważne, aby towarzyszyło im pełne bezpieczeństwo. Dlatego tak bardzo
wspieramy zdrowy i bezpieczny rozwój naszych dzieci, do zdrowej diety i miłości rodziców oraz bliskich dodajemy możliwość
bezpiecznej zabawy i odpowiedniego snu każdego dziecka.

Każdy z mebli, który oferujemy w Izi&Dizi, jest wynikiem dokładnych przemyśleń i zastosowania odpowiednich środków
ostrożności.
Wszystkie ostre krawędzie mebli zostają zlikwidowane na rzecz zaokrąglonych rantów, które zminimalizują możliwość
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przypadkowego zranienia,
Odpowiednia wysokość łóżeczka dla dzieci w różnym wieku, tak aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu z
łóżeczka,
Drewno, z którego korzystamy, jest poddawane wyjątkowo szczegółowej obróbce, która obejmuje dokładne szlifowanie
drewna i impregnację,
Do lakierowania łóżeczek używamy hipoalergicznego lakieru, który jest odpowiedni dla dzieci z problemami skórnymi
oraz uczuleniami,
Szczebelki, które znajdują się w łóżeczku, są na tyle gęsto ułożone, że dziecko nie jest w stanie przez nie wypaść.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru łóżeczka dziecięcego?
1. Przede wszystkim odpowiedni wymiar łóżeczka - ten temat poruszany był już przez nas na blogu. Odpowiedni wymiar
łóżeczka dziecięcego gwarantuje bezpieczny wypoczynek Twojego dziecka, warto więc zwrócić na to szczególną uwagę
2. Szczebelki lub ich brak - dla starszych dzieci (5-6 lat) barierki stają się już zbędne. Wiadomo, że od dłuższego czasu
dzieci śpią już samodzielnie. Dla młodszych dzieci proponujemy jednak łóżeczka dziecięce z barierkami. Takie
bezpieczeństwo to nie tylko spokojny sen dziecka, ale również rodzica. Barierki jesteśmy w stanie zamontować nie
tylko w łóżkach piętrowych jak w tym piętrowym łóżeczku z szufladami ale, również w łóżeczku domku czy naszym
autorskim projekcie łóżeczku Dizi House.
3. Kolor - odpowiedni kolor to klucz do podbicia dziecięcego serca, dlatego przygotowaliśmy ich tak wiele. Truskawkowy,
miętowy, niebieski, szary albo naturalny kolor drewna, przygotowaliśmy wiele kolorów, bo wiemy, jak różne potrafią
być dziecięce upodobania. Warto skonsultować wybór kolor wspólnie z dzieckiem, to w koncu ono będzie spędzało w
łóżeczku najwięcej czasu.

Kiedy jeden pokój dzieli dwoje lub więcej dzieci
Oczywiście jesteśmy przygotowani na taką możliwość i pragniemy ułatwić Ci aranżację takiego pokoju. Przygotowaliśmy dla
Ciebie i Twoich dzieci łóżka piętrowe prosto z bajki. Możecie zdecydować się na łóżko ze zjeżdżalnią (które jest absolutnym
hitem naszego sklepu) lub takie ze schodkami. Te ze schodkami możesz wybrać w tradycyjnej wersji lub ze skrzyniami, które
pomieszczą zabawki Twojego dziecka. Każdą z opcji piętrowych łóżeczek wykonujemy oczywiście w wielu wersjach
kolorystycznych, a w razie potrzeby możemy dokonywać drobnych modyfikacji.
Łóżka piętrowe to opcja, która jest najchętniej wybierana dla dzieci w wieku 2-4 lat. Warto wziąć pod uwagę to czy Twoje
dziecko potrafi wspinać się już po drabince i nie boi się tego robić. Niezależnie jednak od tego, czy potrafi czy nie, warto
zawsze dla starszego dziecka wykorzystywać górne łóżko a młodszemu pozostawić dolne.
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