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MOKOMASIS PLAUKIMO RATAS 3
MĖN. - 4 METŲ
22.50€
priemonė mokyti plaukti - vaikams nuo 3
mėnesių iki 4 metų

KITI PAVEIKSLĖLIAI

PRODUKTO APRAŠYMAS
Originalus mokomasis plaukimo ratas "Swimtrainer Classic" skirtas kūdikiams ir vaikams, norintiems
ne tik smagiai leisti laiką vandenyje, bet ir išmokti plaukti! Kūdikius ir mažylius nuo 3 men. iki 4

Puslapis: 1
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metų (maždaug 6-18 kg.) galima pradėti mokyti plaukti nuo raudonojo SWIMTRAINER
Classic plaukimo rato. Jis skirtas ankstyvam pratinimui prie vandens, kad vaikas įsimintų horizontalią
kūno padėtį vandenyje ir sustiprintų įgimtus „varliuko reﬂeksus“. Turėdamas didžiausios apimties
plaukimo pagalvėles, raudonasis SWIMTRAINER Classic ratukas išsiskiria didžiausiu plūdrumu iš visų
kitų ( todėl, kad patiems mažiausiems plaukikams reikia daugiausiai pagalbos, norint išsilaikyti
vandens paviršiuje). Produkto savybės: - užtikrina teisingą, horizontalią vaiko plaukimo poziciją
vandenyje, išvengiant tradiciniams plaukimo ratams būdingos vertikaliosios padėties; - turi
neslystančias pripučiamas pagalvėles, kurios neleidžia vaikui suktis rate; - itin paprastas, patogus bei
greitas rato uždėjimas ir užﬁksavimas - Dėka reguliuojamų ir prilaikančių pripučiamų saugos dirželių
vaikas negali per daug palinkti į priekį ar apsiversti. Tai nėra gelbėjimo priemonė. Nepalikite vaiko be
priežiūros vandenyje. Saugumo ir kokybės sertiﬁkatai: Šis plaukimo ratas yra pagamintas iš patvarios
sintetinės medžiagos. Taip pat turi penkias atskirai pripučiamas kameras bei saugos diržus.
SWIMTRAINER "Classic" išbandytas TÜV ir GS, atitinka EU 13.138-1:2003 standartą , taikomą
plaukimo priemonėms. DEMESIO! Rinkoje jau yra šio produkto klastočių, suprojektuotų ir pagamintų
Kinijoje. Tik originalus „Swimtrainer Classic“ plaukimo ratas: - atitinka aukščiausius kokybės
reikalavimus, yra draugiškas aplinkai ir Jūsų mažyliui; - yra pažymėtas Freds varlytės logo ženklu - yra
raudonos, oranžinės ir geltonos spalvos. - Pagamintas Vokietijoje, jam teikiama 6 mėn. garantija. - turi
spalvingą pakuotę su vartojimo ir patarimų instrukcija lietuvių kalba. Būkite atidūs!

Puslapis: 2

