
Lab.

O saco de dormir de 4 estações e multi-funções de 0 a 6 meses (65 cm) 
que simplifica as nossas vidas como pais !

www.kokunlab.com

Siga-nos no Instagram
partilhe as suas fotos mais giras

#Kokunfanforever

Os forros almofadados
são amovíveis, para serem
adaptados em função da
temperatura ambiente e do 
vestuário do seu pequeno
koko. (ver o nosso
TOG na parte de trás)

a ser colocado
na parte da frente

a ser colocado
na parte de trás

0-6 m / 65 cm

Made in Portugal

Lab.

0-6 m / 65 cm

Made in Por
tugal

Lab.

As molas de pressão nas 
cavas dos braços mantêm 
os braços do bebé dentro 
do saco de dormir e assim 
tranquilizam-no impedindo o 
reflexo Moro durante o sono

Produzido com respeito em Portugal
com materiais ecológicos
materiais cuidadosamente seleccionados
Ext: 100% algodão orgânico e certificado 
Oeko-Tex®.
Int : Oeko-Tex® algodão reciclado certificado

Facilita a muda 
abrindo e ficando completamente 
plano

Etiquetas podem ser
encontradas em cada um dos
dois forros amovíveis
para permitir a sua fácil substituição 
do lado certo.



Temperatura
da sala

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal

Lab.

0,5

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal

Lab.

2,5

24°C > 27°C

21°C > 24°C

18°C > 21°C

16°C > 18°C +

Instruções de utilização :

IMPORTANTE GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA.

AVISO! Não utilizar se a cabeça da criança passar pelo decote depois deste 
ser apertado.
Assegure-se de que o pescoço e as cavas dos braços estão devidamente 
apertados.
Não utilizar se a criança conseguir entrar e sair do berço
Não utilizar juntamente com um edredão ou um cobertor de berço. 
Ter em conta a temperatura do quarto e a roupa de dormir usada pela 
criança.
O calor excessivo pode pôr em perigo a vida do seu filho!
Manter afastado do fogo.
Não utilizar o saco de dormir caso apresente algum dano.

TOG
 ((resistência térmica do saco de dormir))
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  Impresso pela tipografia Notre Dame em Montbonnot-Saint-Martin em papel reciclado. Não deitar fora para a via pública. 
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Instruções de lavagem:

Lavagem à máquina a 30°.
Não branquear 
Não lavar a seco
Passar a ferro a baixa temperatura
Passar a ferro do lado avesso
Não limpar a seco.

Lavar o saco de dormir antes de o utilizar.
Lavar com cores semelhantes.

+µ µµ

*Modo de Inverno : fixar os 2 forros amovíveis no saco de dormir
**Modo de Verão: remover os dois forros amovíveis. 


