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Talerzyk dla dzieci eco atest
bezpieczny REER 2szt
Cena

49,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

RE-22074

Kod producenta

RE-22074

Kod EAN

4013283220740

Producent

Reer

Opis produktu
PARAMETRY TECHNICZNE:
Zastosowanie: jedzenie
Materiał: nie zawiera ftalanów i BPA
dodatkowe cechy: nadaje się do mikrofalówki, można myć w zmywarce
Kolor różowy
Średnica [cm] 20 Głębokość [cm] 2,5

Talerzyki dla dzieci zestaw 2sztuk - wykonane z wytrzymałych i
ekologicznych materiałów - seria growing marki REER
Cechy i zalety
Produkt w 80% wykonany z surowców odnawialnych.
Wytrzymała i zarazem bardzo lekka konstrukcja.
Talerze nadają się do mycia w zmywarce.
Talerze można wkładać do kuchenki mikrofalowej (do 600W).
Produkt zawiera: komplet 2 talerzy

Szczegóły techniczne
Talerze spełniają standard bezpieczeństwa EN 14372 (standard Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego).
Produkt wykonany z bezpiecznych materiałów wysokiej jakości. Nie zawiera BPA, Ftalanów, PVC, melaminy ani ani żadnych innych szkodliwych substancji.
Kolor: różowy.
Seria: growing.
Producent: reer GmbH.

Seria growing - troska o środowisko i zarazem wspaniałe wzornictwo
Produkt wykonany w 80% z węglowodanów, które należą do surowców odnawialnych, w tym z cukru (będącego produktem ubocznym w przemysłowej
produkcji żywności) oraz włókien drzewnych (będących produktem ubocznym m.in. w przemysłowych tartakach).
Proces produkcji tej serii nie powoduje zwiększenia emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Dlatego też każdy produkt z serii growing marki reer to
drobny wkład w ograniczenie efektu cieplarnianego i w efekcie powstrzymania globalnego ocieplenia.
Produkty z tej serii posiadają jedynie zaokrąglone krawędzie. Dzięki temu są bardzo bezpieczne dla Twojego maluszka. Ponadto, również świetnie wyglądają!

Wymiary talerzy
Średnica: 20cm.
Głębokość: 2,5cm.

Dlaczego zdecydowanie odradzamy naczynia i sztućce z włókien bambusa?
Warto wiedzieć o zagrożeniach, jakie mogą powodować naczynia wykonane z włókien bambusowych. Wysoka temperatura i działanie naturalnych kwasów powoduje
uwalnianie się rakotwórczego formaldehydu, który ponadto działa drażniąco na drogi oddechowe, skórę i oczy. Wielu producentów do spojenia włókien bambusowych
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wykorzystuje melaminę, powodującą choroby nerek.
Dlatego też bardzo wiele talerzyków i kubeczków wykonanych z melaminy w ogóle nie wolno podgrzewać w kuchence mikrofalowej. Niestety, wytwarzanie szkodliwych
substancji może spowodować nawet sok cytrusowy, czy herbata z cytryną (naturalny kwas cytrynowy).

Czym jest seria Growing?
Nasze sztućce, kubki i naczynia to coś więcej niż tylko produkty. To filozofia: SUROWCE ODNAWIALNE Materiał będący w 80%
mieszaniną różnych surowców odnawialnych, takich jak węglowodany, cukier czy drewno pochodzące z Niemiec.
TOWARZYSZ NAJMŁODSZYCH Ta seria to wierny kompan już od pierwszych dziecięcych posiłków aż po kres dzieciństwa.
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