Cadeira de refeição para mesa Fit
Preta
A hora da papinha ficou mais fácil e divertida com a Cadeira Fit - Tutti
Baby! Como é instalada diretamente na mesa aproxima ainda mais a
criança da família durante as refeições. Por ser compacta é ideal para
instalação em pequenos espaços, facilita o armazenamento em armários e
o transporte em viagens.
Para garantir a segurança da criança a Cadeira Fit possui sistema de
travamento para mesa, trava exclusiva e cinto de segurança com 5 pontos.
Design inovador, cinto de segurança com regulagem e revestimento
acolchoado garantem o conforto do pequeno.
As estampas são divertidas e foram inspiradas no momento da refeição.

Ficha Técnica
Indicação
Referência
Idade
Peso máximo (kg)

01005.10008
A partir dos 6 meses
15kg

Características
Referência
Cor predominante
Cinto de Segurança

01005.10008
Preta
Sim

Dimensões do produto aberto - Altura - cm

36

Dimensões do produto aberto - Largura - cm

38

Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm

48

Peso líquido do produto

2,02kg

Material
Referência
Tipo de Estrutura
Aço
Plástico

01005.10008
Estrutura em aço tubular com pintura epóxi.
Tubular
"Polipropileno-PP (manípulo), Poliacetal- POM (acoplador dos
tubos), Laprene-TPE (pé de apoio)"

Tecido liso - composição

Tecido 100% poliéster

Tecido estampado - composição

Tecido 100% poliéster

Tecido removível e lavável

Sim

Embalagem
Referência
Tipo de embalagem individual
Medidas da embalagem individual - Altura - cm
Medidas da embalagem individual - Largura - cm
Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm

01005.10008
Caixa de papelão craft onda simples
38.5
49
11.5

Peso embalagem individual (produto + embalagem)
embalagem individual - m³
Conteúdo da embalagem

2,36kg
0.02169
Cadeira Fit + Manual

Informações Gerais
Referência
Código de Barras EAN13
Garantia
Certificação

Observações

01005.10008
789843149784-0
1 ano
ABNT NBR 15991-1:2011 e ABNT NBR 15991-2:2011
Produto para crianças com até 15kg e que conseguem sentar
sozinhas. A cadeira pode ser utilizada em mesas com mínimo de
espessura de 19mm e no máximo 38mm e não pode ser fixada em
mesas de tampo de vidro e/ou plástico, mesas redondas, mesas
com pé central, mesas com tampo removível, mesas de jogos e
mesas de camping.

