
Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.IKEA.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες
συμβουλευτείτε το ταμπελάκι της τιμής. Όλες οι μονάδες χρειάζονται συναρμολόγηση.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Υπνοδωμάτιο μωρού
Κούνιες, στρώματα και αξεσουάρ

Ασφάλεια και άνεση για το μωρό σας
Είναι υπέροχο να γίνεστε γονείς, αλλά μπορεί να σας γεμίζει και ανησυχίες. Γι’ αυτό 
τον λόγο, όλες οι κούνιες μας ελέγχονται διεξοδικά, ώστε να διασφαλίσουμε ότι 
πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας στον κόσμο. Οι κούνιες μας 
είναι ανθεκτικές, σταθερές και προσαρμόζονται για να ταιριάζουν στο μωρό σας που 
μεγαλώνει γρήγορα.

Για όνειρα γλυκά και έναν ασφαλή ύπνο
Κανένας γονιός δε θα πρέπει ποτέ να αντιμετωπίζει το δίλημμα ανάμεσα στα χρήματα 
που μπορεί να διαθέσει και την ασφάλεια και άνεση του παιδιού του. Γι’ αυτό τον λόγο 
σχεδιάσαμε μία ειδική συλλογή στρωμάτων για κούνιες. Κάθε ένα από τα σταθερά, 
καλά αεριζόμενα στρώματά μας πληροί αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας. Έτσι, θα 
απολαμβάνετε έναν καλό και ήσυχο ύπνο, τόσο εσείς όσο και το μωρό σας.



2

Η ασφάλεια των παιδιών είναι πάντα η υψηλότερη
προτεραιότητά μας.
Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί ώστε να 
πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας στις 
χώρες όπου πωλούνται. Δοκιμάζουμε επίσης όλα τα παιδικά 
προϊόντα στο δικό μας διαπιστευμένο εργαστήριο ελέγχων 
στη Σουηδία, καθώς και σε ανεξάρτητα διαπιστευμένα 
εργαστήρια ελέγχων και ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο.

H ΙΚΕΑ πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας για τις κούνιες 
και τα στρώματα σε όλο τον κόσμο: Οι κούνιες για την 
ευρωπαϊκή αγορά εξετάζονται από εργαστήρια ελέγχων στην 
Ευρώπη και είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 
716-1. Τα στρώματα για την ευρωπαϊκή αγορά είναι σύμφωνα 
με το πρότυπο EN 16890, μία απαίτηση που καθορίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Πώς ελέγχονται οι κούνιες μας;
Όλες οι κούνιες μας υποβάλλονται σε αρκετούς 
διαφορετικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι 
ασφαλείς. Αρχικά, επιθεωρούνται για τυχόν μέρη που 
προεξέχουν, χαλαρά μέρη ή εξαρτήματα και αιχμηρές άκρες. 
Στη συνέχεια, μετρούνται όλα τα ανοίγματα στα κάγκελα 
και στις τάβλες. Οι κούνιες δοκιμάζονται με ελέγχους 
πρόσκρουσης και πίεσης για την αντοχή και τη σταθερότητα, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κάγκελα δε θα μετακινηθούν από 
τη θέση τους ώστε να δημιουργήσουν δυνητικά επικίνδυνα 
ανοίγματα. Ελέγχεται επίσης η βάση του κρεβατιού της 
κούνιας. Για παράδειγμα, σε έναν έλεγχο για την ευρωπαϊκή 
αγορά, υποβάλλουμε τη βάση του κρεβατιού σε πρόσκρουση 
από ένα βάρος 10 κιλών για 1.000 φορές, από πέντε 
διαφορετικές θέσεις. 

Ίδιοι ή παρόμοιοι έλεγχοι γίνονται στις βάσεις κρεβατιών για 
τις κούνιες σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, 
αλλά οι δοκιμές ενδέχεται να διαφέρουν κάπως, ανάλογα με 
τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε χώρας.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

1. Χωρίς μικρά εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν ή να 
χαλαρώσουν, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.

2. Στρογγυλεμένες άκρες και γωνίες. 

3. Αεριζόμενη βάση κούνιας ώστε να μην αναπτύσσονται 
μύκητες.

4. Ανθεκτική βάση κούνιας.

5. Το κενό ανάμεσα στα κάγκελα έχει σχεδιαστεί με βάση την 
ασφάλεια (τα μωρά δεν μπορούν να σφηνώσουν το κεφάλι 
τους ανάμεσα).

6. Σταθερή, ανθεκτική κατασκευή.

7. Μη τοξικά υλικά και επεξεργασία επιφάνειας.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΚΟΥΝΙΑ

Αναγνωρίστε τις ανάγκες
Τόσο εσείς όσο και το μωρό σας θα κοιμάστε καλύτερα 
αν χρησιμοποιείτε μία κούνια για τον ύπνο του. Η κούνια 
αποτελεί ένα περιφραγμένο, αλλά καλά αεριζόμενο 
περιβάλλον ύπνου, από το οποίο το μωρό σας δεν μπορεί 
να κυλήσει έξω και στο οποίο θα έχει την κατάλληλη 
θερμοκρασία και άνεση που χρειάζεται. Τα περισσότερα 
μωρά κοιμούνται βαθιά και δεν ενοχλούνται εύκολα από τους 
θορύβους, τις φωνές ή τη μουσική. Ωστόσο, δεν κοιμούνται 
για μεγάλες περιόδους συνεχόμενα και ξυπνούν συχνά. 
Έτσι, το περιφραγμένο περιβάλλον ύπνου που προσφέρει 
μία κούνια βοηθά το μωρό σας να νιώθει ασφαλές και 
προστατευμένο.

Στη συλλογή μας θα βρείτε κούνιες σε παραδοσιακό και σε 
μοντέρνο στιλ. Επιλέξτε ανάλογα με το γούστο σας και το στιλ 
του υπόλοιπου σπιτιού σας.

«Μεγαλώνουν» μαζί με το παιδί σας
Ανάλογα με τους χώρους και την οργάνωση κάθε σπιτιού 
απαιτούνται διαφορετικές λύσεις. Τα μωρά όμως μεγαλώνουν 

Κούνια
Βάση 

2 θέσεων
Βάση 

3 θέσεων
Αφαιρούμενο

πλαϊνό

Με 
αποθηκευτικό

χώρο

Με 
κάγκελο

GULLIVER - - -

GONATT - -

SNIGLAR - - -

SMÅGÖRA - - -

SUNDVIK - - -

MYLLRA —

1. Όταν το μωρό σας είναι πολύ μικρό, 
η βάση μπορεί να τοποθετηθεί στην 
πιο ψηλή θέση.

2. Μόλις το μωρό σας είναι σε θέση να 
καθίσει μόνο του, τοποθετήστε τη 
βάση στην πιο χαμηλή θέση.

3. Όταν το παιδί σας είναι αρκετά 
μεγάλο για να σκαρφαλώσει, 
μπορείτε να αφαιρέσετε τη μία 
πλευρά της κούνιας.

1 2 3

γρήγορα. Γι’ αυτό οι περισσότερες από τις κούνιες μας έχουν 
σχεδιαστεί ώστε η μία πλευρά να μπορεί να αφαιρεθεί όταν 
το μωρό έχει μεγαλώσει αρκετά και μπορεί να σκαρφαλώνει 
στο κάγκελο, μετατρέποντάς τη σε ένα κρεβάτι.

              

1

MYLLRA κούνια
Εικόνες που εξηγούν τα 4 βήματα μετατροπής

2 3



Κούνιες
Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από κούνιες σε διαφορετικά στιλ 
και φινιρίσματα. Όποια κούνια κι αν επιλέξετε, μπορείτε να 
είστε σίγουροι ότι έχουμε μελετήσει κάθε λεπτομέρεια. Για 
την ασφάλεια του μωρού σας, να χρησιμοποιείτε πάντα ένα 
στρώμα με τις κατάλληλες διαστάσεις για την κούνια, ώστε να 
μην υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί κάποιο κενό όπου 
μπορεί να παγιδευτεί το κεφάλι του μωρού.

SNIGLAR, 60×120 cm. Η βάση της κούνιας μπορεί να 
τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη. Το μωρό σας θα 
κοιμάται άνετα και με ασφάλεια καθώς τα ανθεκτικά 
υλικά στη βάση της κούνιας έχουν ελεγχθεί ότι του 
παρέχουν την στήριξη που χρειάζεται. Η βάση της 
κούνιας επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα, ώστε 
να παρέχει στο μωρό σας ένα ευχάριστο περιβάλλον 
ύπνου.

Οξιά 302.485.37 69,99€

GULLIVER 60×120 cm. Η βάση της κούνιας μπορεί να 
τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη. Η μία πλευρά της 
κούνιας μπορεί να αφαιρεθεί, όταν το παιδί σας είναι 
αρκετά μεγάλο ώστε να σκαρφαλώνει πάνω στο κάγκελο. 
Το μωρό σας θα κοιμάται άνετα και με ασφάλεια καθώς 
τα ανθεκτικά υλικά στη βάση της κούνιας έχουν ελεγχθεί 
ότι του παρέχουν την στήριξη που χρειάζεται. Η βάση της 
κούνιας επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα, ώστε 
να παρέχει στο παιδί σας μια ευχάριστη θερμοκρασία 
όταν κοιμάται. 

Λευκό 102.485.19 99€

SMÅGÖRA κούνια 70×140 cm. Η βάση της κούνιας μπορεί 
να τοποθετηθεί σε δυο διαφορετικά ύψη. Το μωρό σας 
θα κοιμάται άνετα και με ασφάλεια καθώς τα ανθεκτικά 
υλικά στη βάση της κούνιας έχουν ελεγχθεί ότι του 
παρέχουν την στήριξη που χρειάζεται. Η βάση της 
κούνιας επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα ώστε 
το μωρό σας να έχει ευχάριστο περιβάλλον ύπνου. 
Λευκό 204.612.36 129€

SUNDVIK κούνια 70X140 cm. Η βάση της κούνιας μπορεί 
να τοποθετηθεί σε δυο διαφορετικά ύψη. Η μία πλευρά 
της κούνιας μπορεί να αφαιρεθεί, όταν το παιδί σας είναι 
αρκετά μεγάλο ώστε να σκαρφαλώνει πάνω στο κάγκελο. 
Το μωρό σας θα κοιμάται άνετα και με ασφάλεια καθώς τα 
ανθεκτικά υλικά στη βάση της κούνιας έχουν ελεγχθεί ότι 
του παρέχουν την στήριξη που χρειάζεται.
Λευκό 103.855.49 149€
Γκρι-καφέ 903.855.50 149€

GONATT 70×140 cm. Η βάση της κούνιας μπορεί να 
τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη. Η μία πλευρά της 
κούνιας μπορεί να αφαιρεθεί, όταν το μωρό σας είναι 
αρκετά μεγάλο ώστε να σκαρφαλώνει πάνω στο κάγκελο. 
Το μωρό σας θα κοιμάται άνετα και με ασφάλεια καθώς 
τα ανθεκτικά υλικά στη βάση της κούνιας έχουν ελεγχθεί 
ότι του παρέχουν την στήριξη που χρειάζεται. Η βάση της 
κούνιας επιτρέπει την καλή κυκλοφορία του αέρα, ώστε 
να παρέχει στο μωρό σας ένα ευχάριστο περιβάλλον 
ύπνου. Διαθέτει συρτάρια στο κάτω μέρος για επιπλέον 
αποθήκευση.

Λευκό 003.855.59 249€
Ανοιχτό γκρι 203.855.58 249€

MYLLRA κούνια 70X140 cm. Αν θέλετε να συμπληρώσετε 
το παιδικό δωμάτιο με το ίδιο στιλ, μπορείτε να 
συνδυάσετε την κούνια με τη σειρά αποθήκευσης SMÅSTAD 
-ταιριάζουν ιδανικά. Το παιδί σας κοιμάται με ασφάλεια 
ακόμα κι όταν αφαιρέσετε το πλαϊνό της κούνιας, καθώς 
περιλαμβάνεται ένα προστατευτικό κάγκελο.
Λευκό 604.835.90 299€
Ανοιχτό τιρκουάζ 804.626.19 299€
Απαλό ροζ 504.626.11 299€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Προσθέστε επιπλέον άνεση και δημιουργήστε ζεστή 
ατμόσφαιρα στον χώρο που κοιμάται το μωρό σας.

RÖDHAKE ουρανός κρεβατιού. Με έναν ουρανό 
κρεβατιού πάνω από την κούνια ή το κρεβάτι, δημιουργείτε 
ένα ήρεμο μέρος που κάνει το παιδικό δωμάτιο ακόμα πιο 
ονειρικό. Εδώ το παιδί σας μπορεί να κοιμάται, σαν σε 
παραμύθι. 

Μοτίβο με κουνέλια 604.402.23 14,99€

LENAST διακοσμητικό κάλυμμα κούνιας, 70x140 cm. Το 
διακοσμητικό κάλυμμα θα δώσει στην κούνια του μωρού 
σας μια πιο ζεστή και χαριτωμένη εντύπωση.

Λευκό 604.576.33 9,99€

LENAST πάντα, 70×140 cm. Ένα ασφαλές κι ευχάριστο 
περιβάλλον ύπνου είναι το καλύτερο που μπορείτε να 
προσφέρετε στο μωρό σας. Η πάντα προστατεύει το μωρό 
σας από το να χτυπήσει στα κάγκελα της κούνιας. 

Πουά/λευκό-γκρι 004.539.06 24,99€

Λευκό 203.730.46 19,99€

Λίκνο

SOLGUL λίκνο με στρώμα, 66X84 cm. Δεν είναι πάντα 
εύκολο για ένα μικρό μωρό να ηρεμήσει και να κοιμηθεί.
Το απαλό λίκνισμα βοηθάει τα μικρά παιδιά να ηρεμήσουν.
Έτσι όταν σχεδιάσαμε το λίκνο SOLGUL αντλήσαμε 
έμπνευση από παλαιότερα λίκνα. Εδώ το μωρό σας μπορεί 
να κοιμηθεί άνετα και με ασφάλεια, καθώς έχουμε εξετάσει 
προσεκτικά τις κινήσεις και την κλίση του λίκνου κι 
έχουμε ακολουθήσει τις πιο αυστηρές προδιαγραφές για 
σταθερότητα κι ανθεκτικότητα.

Λευκό 703.624.27 99€

KLAPPA μόμπιλε. Οι φιγούρες και τα σχέδια έχουν 
κατεύθυνση προς τα κάτω, ώστε να μπορεί να τα βλέπει το 
παιδί σας όταν είναι ξαπλωμένο.

Πολυχρωμία 503.726.15 8,99€

KLAPPA μόμπιλε. Η κίνηση και οι έντονες αντιθέσεις των 
χρωμάτων, τονώνουν την όραση του μωρού..

Κίτρινο 403.650.26 8,99€

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ
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ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΚΟΥΝΙΑΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

1. Επιλέξτε τα υλικά σας 
Επιλέξτε ανάμεσα σε ελατήρια και αφρό. Όλα τα υλικά έχουν 
ελεγχθεί και είναι ασφαλή και υγιεινά. Αν δεν είστε σίγουροι 
ποιο να επιλέξετε, αναρωτηθείτε σε τι στρώμα προτιμάτε 
εσείς να κοιμάστε.

Στρώματα ελατηρίων: Τα στρώματα ελατηρίων διαθέτουν 
ελατήρια σε θήκες. Η κατασκευή των στρωμάτων με 
ελατήρια επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα στο στρώμα, 
προσφέροντας ένα ευχάριστο περιβάλλον ύπνου. Ένα 
προστατευτικό πλαίσιο από αφρό προσφέρει επιπλέον άνεση 
και ανθεκτικότητα. 

Στρώματα αφρού: Σε όλα τα στρώματα αφρού, 
χρησιμοποιείται αφρός πολυουρεθάνης ή αφρός υψηλής 
ελαστικότητας, που προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος, 
είναι ανθεκτικός και ανακουφίζει το σώμα από την πίεση. 
Έτσι, παρέχεται η κατάλληλη στήριξη στο μωρό σας 
που συνεχώς μεγαλώνει, προσφέροντας ένα ευχάριστο 
περιβάλλον ύπνου. 

2. Αναγνωρίστε τις προσωπικές ανάγκες
Για πόσα χρόνια πιστεύετε ότι θα χρησιμοποιήσετε το 
στρώμα της κούνιας; Η επιλογή του στρώματος επηρεάζεται 
άμεσα από τα χρόνια που υπολογίζετε να κρατήσετε το ίδιο 
στρώμα. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο στρώμα μέχρι 
και τα νηπιακά χρόνια του παιδιού σας, ένα πιο παχύ και 
πιο ανθεκτικό στρώμα θα παρέχει καλύτερη στήριξη για ένα 
μεγαλύτερο μωρό ή νήπιο, που του αρέσει να στέκεται και να 
χοροπηδά στην κούνια του. 

3. Επιλέξτε το στρώμα σας
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε όλη τη συλλογή των 
στρωμάτων μας για μωρά, με λεπτομερείς πληροφορίες για το 
καθένα. 

5

1. Όλα τα στρώματα κούνιας μας είναι σκληρά και σταθερά, 
ώστε να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον ύπνου για το 
μωρό σας.

2. Όλα τα στρώματα παρέχουν ανακούφιση από την πίεση, 
καθώς είναι φτιαγμένα από υλικά, όπως ελατήρια σε θήκες 
ή αφρό υψηλής ελαστικότητας.

3. Καλά αεριζόμενο κάλυμμα για καλύτερη κυκλοφορία του 
αέρα.

4. Όλα τα στρώματα κούνιας επιτρέπουν την κυκλοφορία 
του αέρα, χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα υλικά και την 
ειδική κατασκευή τους.

5. Αφαιρούμενα καλύμματα που πλένονται στο πλυντήριο 
ρούχων, για ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου για το μωρό 
σας.
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ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Όλα τα στρώματα κούνιας μας είναι κατασκευασμένα από 
ασφαλή, ανθεκτικά υλικά. Χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες 
και καλά αεριζόμενα, όλα παρέχουν έναν ασφαλή και άνετο 
ύπνο για το μωρό σας. Μερικά διαθέτουν χερούλια, ώστε 
να στρώνετε το κρεβάτι πιο εύκολα. Τα υλικά τους έχουν 
διάφορες ιδιότητες. Ο αφρός είναι ελαστικός και διανέμει 
ομοιόμορφα το βάρος του μωρού. Τις ίδιες ιδιότητες έχει και 

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ

ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

    

PELLEPLUTT. Αυτό το στρώμα με αφρό πάχους 6 cm έχει την ίδια λεία επιφάνεια 
και στις δύο πλευρές. Μπορείτε εύκολα να το γυρίσετε, ώστε να χρησιμοποιήσετε 
και τις δύο. Το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο ρούχων στους 
60°C.

60×120 cm 003.364.13 19,99€
70×140 cm 403.514.54 39,99€
 

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     
Εσωτερικό κάλυμμα:
Καθαρίστε με ένα νωπό πανί.

JÄTTETRÖTT. Αυτό το στρώμα πάχους 11 cm έχει ξεχωριστά συσκευασμένα 
ελατήρια σε θήκες που περικλείονται από μία στρώση αφρού, που ανακουφίζει 
από την πίεση. Τα ελατήρια λειτουργούν ανεξάρτητα και προσαρμόζονται στο 
σώμα του μωρού σας, παρέχοντας στήριξη στα σωστά σημεία. Η καλά αεριζόμενη 
κατασκευή προσφέρει στο μωρό σας ένα ευχάριστο περιβάλλον ύπνου. Ένα 
πρακτικό χερούλι σάς διευκολύνει να μεταφέρετε το στρώμα ‒ και να το γυρίσετε 
όταν στρώνετε το κρεβάτι. Το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο 
ρούχων στους 60°C.

70×140 cm 003.554.54 99€

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     
Εσωτερικό κάλυμμα:
Καθαρίστε με ένα νωπό πανί.

KRUMMELUR. Αυτό το στρώμα πάχους 8 cm έχει δύο διαφορετικές επιφάνειες 
‒ μία κυματιστή, ανάγλυφη πλευρά με μέτρια σκληρότητα και μία ομοιόμορφη 
πλευρά που είναι πιο σκληρή. Η δομή του αφρού κάνει το στρώμα αναπαυτικό 
και καλά αεριζόμενο, ενώ παρέχει σωστή στήριξη και έναν ευχάριστο ύπνο για 
το μωρό σας. Το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται στο πλυντήριο ρούχων στους 
60°C.

60×120 cm 003.210.15 49,99€
70×140 cm 803.554.50 69,99€
 

Οδηγίες φροντίδας
Κάλυμμα:

     
Εσωτερικό κάλυμμα:
Καθαρίστε με ένα νωπό πανί.

SKÖNAST. Ένα στρώμα πάχους 8 cm με αφρό υψηλής ελαστικότητας και ιδιότητες 
που ανακουφίζουν από την πίεση, που επανακτά το σχήμα του πιο γρήγορα και 
διαρκεί περισσότερο από τον απλό αφρό. Το υλικό ακολουθεί το σώμα του μωρού 
σας και παρέχει άνεση και σωστή στήριξη. Το κάλυμμα αφαιρείται και πλένεται 
στο πλυντήριο ρούχων στους 60°C.

70×140 cm 203.554.53 79,99€

ο αφρός υψηλής ελαστικότητας, αλλά επίσης επανακτά το 
σχήμα του πιο γρήγορα και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Τα στρώματα ελατηρίων έχουν ανεξάρτητα ελατήρια σε θήκες 
που ακολουθούν ακριβώς τις κινήσεις του μωρού.

Για την ασφάλεια του μωρού σας, χρησιμοποιείτε πάντα 
ένα στρώμα που να ταιριάζει ακριβώς στο κρεβάτι για να 
αποφύγετε κενά όπου μπορεί να παγιδευτεί το κεφάλι του 
μωρού. 
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ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ
Κάλυμμα
Όλα τα καλύμματα αφαιρούνται και πλένονται στο πλυντήριο 
ρούχων, ώστε να παρέχουν ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου 
για το μωρό σας. Επιπλέον, αερίζονται καλά, επιτρέποντας 
καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. Όλα τα καλύμματά μας είναι 
απαλά για το δέρμα του μωρού σας.

Στρώμα 
Αερίζετε το στρώμα τακτικά για να διατηρεί τη φρεσκάδα του. 

Δεν πλένεται. Πλύσιμο στο 
πλυντήριο 
ρούχων στους 
60°C.

Μη 
χρησιμοποιείτε 
λευκαντικό.

Καθόλου 
στεγνωτήριο.

Στεγνωτήριο, 
κανονική 
θερμοκρασία

Δε σιδερώνεται. Σιδέρωμα, 
μέτρια 
θερμοκρασία.

Δεν επιτρέπεται 
το στεγνό 
καθάρισμα.

Οδηγίες φροντίδας

    

LEN σεντόνι με λάστιχο, λευκό, 2 τεμ. Το λάστιχο διατηρεί το σεντόνι στη θέση 
του, ώστε το μωρό σας να κοιμάται με ασφάλεια. 

60×120 cm 501.139.38 8,99€
70×140 cm 203.740.98 12,99€

Οδηγίες φροντίδας

    

LEN μαξιλάρι για κούνια 35×55. Συνιστάται για ηλικίες από 12 μηνών και πάνω.

Λευκό 000.285.08 4,99€
 

Οδηγίες φροντίδας

    

LENAST πάπλωμα για κούνια 110×125 cm. Συνιστάται για ηλικίες από 12 μηνών 
και πάνω.

Λευκό/γκρι  703.730.58 24,99€
 

Οδηγίες φροντίδας

    

LEN προστατευτικό στρώματος 70×100. Ένας πραγματικός ήρωας στις 
δύσκολες στιγμές. Απλώς πλύντε το λερωμένο προστατευτικό στο πλυντήριο 
και αντικαταστήστε το με ένα καθαρό. Το στρώμα παραμένει καθαρό. 
Κατασκευασμένο από βαμβάκι βιώσιμης καλλιέργειας και αβλαβές πλαστικό. 
Υλικό που δεν αναπνέει. Μην το τοποθετείτε κάτω από το κεφάλι του μωρού.

Λευκό 401.433.04 8,99€

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οδηγίες φροντίδας

    

LEN πάπλωμα για κούνια 110×125 cm. Συνιστάται για ηλικίες από 12 μηνών και 
πάνω.

Λευκό 600.285.10 14,99€

Οδηγίες φροντίδας

    

LENAST προστατευτικό στρώματος,  λευκό. Προστατεύει το στρώμα από 
ατυχήματα και διαρροές και διατηρεί το κρεβάτι του παιδιού σας υγιεινό, καθαρό 
και στεγνό. Το στρώμα σας παραμένει στεγνό καθώς η αδιάβροχη στρώση του 
εμποδίζει οποιοδήποτε υγρό να το διαπεράσει. Μια καλή αρχή για ένα ασφαλές και 
υγιεινό περιβάλλον ύπνου.

60x120 cm 703.731.00 9,99€

70x140 cm 103.732.40 12,99€

Οδηγίες φροντίδας

    
SOLGUL σεντόνι με λάστιχο για κούνια 50×81 cm. Το λάστιχο κρατάει στη θέση 
του το σεντόνι ακόμα κι όταν το μωρό σας στριφογυρίζει. Από βαμβάκι βιώσιμης 
καλλιέργειας - ένα μαλακο υλικό που αναπνέει και απορροφά την υγρασία ώστε το 
παιδί σας να κοιμάται ήσυχο όλη τη νύχτα. 

Πουά/ριγέ 703.687.40 8,99€
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