
Lab.

De 4-seizoenen en evolutieve slaapzak van 6 tot 36 maanden (110 cm) 
die ons leven als ouders vereenvoudigt !

www.kokunlab.com

marque
taille/age6-36 m / 110cm

Made in Portugal

Lab.

Lab.

Verminder de lengte 
van de slaapzak: vouw 
de onderkant om en 
bevestig de 2 
drukknopen aan de 
achterkant. 

Pas de omvang van de halslijn 
aan met twee rijen van drukknoppen aan de riemen.
Strakker voor kleinere kokos*.
Losser voor grotere kokos**.
Voorzichtig! Het kind moet zich comfortabel voelen, 
maar mag zijn hoofd niet door de halsuitsnijding 
kunnen steken.

* Kleine kokos: -lengte van het kind: 65 tot 80 cm.
                       -geschatte leeftijd, afhankelijk van de gestalte van het kind: 3 tot 20 maanden
** Grote kokos: -lengte van het kind: 80 tot 94 cm.
                       -geschatte leeftijd, afhankelijk van de gestalte van het kind: 12 tot 36 maanden

Verminder de breedte van 
de groeven voor kleinere 
kokos* met een klik aan 
elke kant.

Volg ons op instagram
deel uw favoriete foto's

#Kokunfanforever

De gewatteerde voeringen
zijn verwijderbaar en moeten 
aangepast worden afhankelijk 
van de kamertemperatuur en 
de kleren van je kleine koko.
(zie onze gids voor de juiste
TOG op de achterkant)

Labels op elk van de
uitneembare voeringen
zodat deze gemakkelijk aan de 
juiste kant geplaatst kunnen worden 

Vooraan Achteraan



Temperatuur
van de slaapkamer

0-6 m / 65 cm
Made in Portugal
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0-6 m / 65 cm
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2,5

24°C à 27°C

21°C à 24°C

18°C à 21°C

16°C à 18°C +

Gebruiksaanwijzing :

BELANGRIJK TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE.

WAARSCHUWING ! Niet gebruiken als het hoofd van het kind door 
de halsuitsnijding kan wanneer deze eenmaal is bevestigd.
Controleer of de hals en de armsgaten goed vastzitten
Niet gebruiken als het kind in en uit de wieg kan klimmen
Niet gebruiken in combinatie met een wiegdekbed of deken. 
Houd rekening met de temperatuur van de kamer en de slaapkleding 
die het kind draagt.
Overmatige hitte kan het leven van uw kind in gevaar brengen!
Uit de buurt van vuur houden.
Gebruik de slaapzak niet bij de eerste tekenen van beschadiging.

TOG
 (thermische weerstand van de slaapzak)
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  Gedrukt door de drukkerij Notre Dame Montbonnot in Saint-Martin op gerecycled papier. Niet weggooien op de openbare weg

wodnU

Onderhoudsinstructies :

Machinewasbaar op 30°.
Niet bleken
Niet in de droogtrommel
Strijken bij lage temperatuur
Ijzer binnenste buiten
Niet chemisch reinigen.

Was de slaapzak voor het gebruik.
Was met soortgelijke kleuren.

+µ µµ

*Winter modus : bevestig de 2 uitneembare voeringen in de slaapzak
**Zomer modus: verwijder de 2 uitneembare voeringen.

Met respect gemaakt in Portugal
met ecologische materialen
zorgvuldig geselecteerd
Ext: 100% biologisch katoen en Oeko-Tex® 
gecertificeerd
Int: Oeko-Tex® gecertificeerd gerecycled polyester


