
Dmuchana trampolina dla dzieci

Jump-O-Lene #48260

Dmuchane  place  zabaw  Intex to  gwarancja  trwałości  i  solidnego  wykonania.
Stworzone specjalnie z myślą o najmłodszych spełniają wszystkie normy w zakresie
bezpieczeństwa i powstały z dbałością o detale.

Dmuchana  trampolina,  oblegana  przez  najmłodszych  na  każdym  festynie
i wszelkich  plenerowych  imprezach,  już  teraz  może  stanąć  w  Twoim  ogrodzie!
Wystarczy rozłożyć ją na płaskiej powierzchni, napompować i cieszyć się widokiem
uradowanych dzieci. 

Miękkie ścianki  i  podłoga gwarantują  bezpieczną zabawę,  a boki  zabezpieczone
gęstą  siatką uchronią  dzieci  przed  przypadkowym  wypadnięciem  i  pozwalają
rodzicom mieć je zawsze na oku.

Zabawkę można rozstawić w ogrodzie, a w chłodniejsze dni przenieść do wnętrza
domu. Pozwoli to dzieciom wyszaleć i wyskakać się niezależnie od pogody.

Zalety dmuchanej trampoliny Intex:

● wykonana  z  wytrzymałego  materiału  przetestowanego,  który  zapewnia
doskonałą wytrzymałość i trwałość, a jednocześnie odporność na uszkodzenia
mechaniczne.

● ścianki z siateczki, miękka oraz dmuchana przestrzeń do skakania zapewniają
dzieciom bezpieczną zabawę i chronią je przed urazami

● wzmocnione, odporne na przetarcia dno
● piękne kolory sprawią, że dmuchane plac zabaw polubią zarówno dzieci jak i

ich rodzice
● do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń: szalone centrum zabaw w

ogrodzie, a w domu – bezpieczny kojec dla maluchów

Wystarczy tylko rozłożyć i napompować trampolinę i cieszyć się z chwil spędzonych
na wspólnej zabawie.

W zestawie znajdują się:



1. Dmuchana trampolina Jump-O-Lene #48260
dmuchana trampolina z miekkimi ściankami i podłogą oraz bokami zrobionymi
z  gęstej  siateczki,  które  zwiększają  bezpieczeństwo  zabawy  i  pozwalają
opiekunom mieć dzieci zawsze na oku

● wymiary: 174 x 174 x 112 cm
● maks. obciążenie: 54 kg
● dla dzieci w wieku 3-6 lat
● materiał: mocny winyl 0,4 mm

2. Zestaw naprawczy
łatka, która pozwala na szybką naprawę uszkodzeń

3. Instrukcja obsługi w języku polskim

Polecamy szeroki wybór basenów dziecięcych oraz oryginalnych akcesoriów do
zabawy w wodzie.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczona jest zabawka?

Centrum jest przeznaczone dla dzieci w wieku ok. 3-6 lat. Maks. obciążenie to 54
kg.


