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W pierwszych 3 latach życia dziecko śpi
dwukrotnie dłużej niż dorosły.
Łóżeczko z materacykiem to miejsce snu,
zabawy i czuwania. Tutaj także dziecko
uczy się wstawania i pierwszych kroków
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Sprawdź czy inne materace
dla dzieci potrafią
to co Rücken
pionowe kanaliki
wentylacyjne

siateczka
napowietrzająca
poziome kanaliki
wentylacyjne

Air
Pro

zintegrowany system wentylacji
• gwarantuje swobodną cyrkulację przez stały napływ świeżego powietrza
• zmniejsza ryzyko rozwoju grzybów, bakterii i pleśni
• odprowadza nadmiar ciepła, dzięki czemu dziecko nie poci się

zamek 360o
• możliwość wyprania zabrudzonej części pokrowca,
podczas gdy druga może być nadal używana
• łatwiej zmieścić w pralce i łatwiej wysuszyć

pokrowiec z nitką srebra

Ag

• bardzo przyjemna w dotyku bawełniana tkanina
zawierająca nitkę srebra (hamuje rozwój bakterii)

materac dwustronny
• dwie strony o różnych właściwościach, to tak jakby posiadać
dwa materace
• najwyższa jakość materiałów i odpowiednia grubość materaca
gwarantuje długie użytkowanie obu stron

Materace Premium dla dzieci
www.rucken.pl

Natura

z warstwą z włókien kokosowych
• warstwa z włókien kokosowych
naturalnego pochodzenia
• włókna te charakteryzują się
znakomitymi właściwościami
wentylacyjnymi

Air
Pro
ZINTEGROWANY
SYSTEM
WENTYLACJI

POKROWIEC
NA ZAMEK 360o

WARSTWA
Z NATURALNYM
KOKOSEM
dla dzieci od 12 kg

PROFILOWANA PIANKA
POLIURETANOWA
dla dzieci do 12 kg

MATERAC
DWUSTRONNY

Aseptic
z pianką antybakteryjną

Pianka wysokoelastyczna,
antybakteryjna HR
• zawarty preparat Ultra Fresh zmniejsza
prawdopodobieństwo rozwoju bakterii,
grzybów, roztoczy i pleśni wewnątrz materaca
• pianka wysokoelastyczna HR to lepsza sprężystość
i odporność na odkształcenia
• doskonale podtrzymuje rozwijający się kręgosłup

Air
Pro
ZINTEGROWANY
SYSTEM
WENTYLACJI

Ag
POKROWIEC
NA ZAMEK 360o

PIANKA
ANTYBAKTERYJNA HR
ODPORNA
NA ODKSZTAŁCENIA

NITKA SREBRA
PROFILOWANA PIANKA
– WŁAŚCIWOŚCI
POLIURETANOWA
ANTYBAKTERYJNE

MATERAC
DWUSTRONNY

Stabil

stabilna ramka ułatwia wstawanie
Lateks
• trwały i elastyczny materiał, świetnie
dopasowujący się do kształtu ciała

• posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne
• lateks można z łatwością zwinąć i włożyć do zamrażalnika,
co hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii
Late

ZINTEGROWANY
SYSTEM
WENTYLACJI

ks

Air
Pro
POKROWIEC
NA ZAMEK 360o

LATEKS
– ANTYBAKTERYJNY
I ELASTYCZNY

Ag
NITKA SREBRA
– WŁAŚCIWOŚCI
ANTYBAKTERYJNE

Porady lekarzy na
www.rucken.pl

STABILNA RAMKA
UŁATWIA
WSTAWANIE

PROFILOWANA PIANKA
POLIURETANOWA

MATERAC
DWUSTRONNY

