Poltrona Ninna
Neutra
A Tutti Baby desenvolveu a poltrona Ninna que será a companheira do seu filho desde 1
ano de idade até o momento que não precisará mais utilizar a cadeirinha (9kg a 36kg). Na
primeira fase quando a criança tem entre 9kg e 18kg o cinto da própria cadeira é utilizado.
Nas próximas fases (18kg aos 36kg) o pequeno utiliza o cinto do carro e o apoio de
cabeça com 8 posições possibilita o ajuste conforme o crescimento da criança. Para
garantir o conforto da criança a Poltrona Ninna é revestida com tecido macio, possui
almofada redutora e protetores acolchoados para os ombros. A estrutura de plástico de
engenharia proporciona uma maior resistência e segurança ao produto.
A Poltrona Ninna foi desenvolvida conforme a norma NBR 14400 e é um produto
certificado pelo Inor – Órgão acreditado pelo Inmetro.
Para facilitar a rotina dos pais a Poltrona Ninna foi elaborada com tecido lavável permite
que a limpeza seja rápida e simples.
Como a Poltrona Ninna vai acompanhar o pequeno durante boa parte da infância a Tutti
Baby pensou em cada detalhe para garantir o conforto e a segurança do seu filho.

Ficha Técnica
Indicação
Referência

Grupo

Peso máximo (kg)

05700.09
Grupo de massa I De 9 kg até 18 kg, altura aproximada 1,00 m, até
2 anos e 8 meses de idade. Grupo de massa II De 15 kg a 25 kg,
altura aproximada 1,15 m, até 5 anos de idade. Grupo de massa III
De 22 kg a 36 kg, altura aproximada 1,30 m, até 10 anos de idade.
36kg

Especificações
Referência
Cor predominante
Posições

Características Cinto de Segurança

05700.09
Cinza
2 posições
Fecho em plástico ABS e Nylon Componentes internos em aço
carbono com acabamento em zinco branco Medidas das Tiras do
ajuste rápido: 25mm Medidas das Tiras abdominais e peitorais:
39mm

Dimensões do produto aberto - Altura - cm

65

Dimensões do produto aberto - Largura - cm

49

Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm

60

Peso líquido do produto

5kg

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

05700.09
Caixa papelão 6mm
49
69.5
35

Peso embalagem individual (produto + embalagem)

6,20kg

embalagem individual - m³

0.1192

Conteúdo da embalagem

Poltrona para auto Ninna + manual

Material
Referência
Tipo de Estrutura
Plástico
Tecido liso - composição

05700.09
Plástico de engenharia
Polietileno e Polipropileno
100% poliéster

Informações Gerais
Referência
Código de Barras EAN13
Certificação
Observações

05700.09
789843149593-8
Certificado pelo SGS, organismo acreditado pelo Inmetro; Produto
desenvolvido e fabricado conforme a norma NBR 14400;
Regulável em 8 posições, com proteção contra impacto lateral

