Catre empilhável
higiénico

resistente

seguro

NOVO
Refª 2210.05.0001COBERT
Cobertura para catres C.Miranda.
Tecido muito resistente, leve e
impermeável. Lavável a 30º
Em azul, verde, amarelo ou vermelho.
Cantos com machos, o que permite maior
aproveitamento quando os catres são
arrumados com as roupas de cama
incluídas.
Protege uma pilha de 15 catres, com a base
incluída, conforme imagem.
refª2201.24.0001/SC
CATRE EMPILHÁVEL 133/58/12CM-AZUL TW S/CAPA
Dimensões: C 133 x L 58 x A 10 cm, sem capa branca.

Capa simples de cor branca
para catre refª2201.24.0002
Em algodão, que se segura pela simples passagem dos elásticos
pelos pés do catre. Deve ser lavada a 30ºC.
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. LEITO de tela, rede fina de alta resistência, anti-humidade e anti bacteriana.
Confortável, arejada. De lavagem simples. O sistema de cosedura é reforçado
sendo de PESPONTO DUPLO ====.
Este modelo tem um sistema de fecho seguro, mantendo-se "SEMPRE
ESTICADO" . ESTRUTURA em tubo de aço redondo resistente, lacado;
pés em plástico reforçado de grande resistência e de fácil empilhamento.
. SEGURANÇA máxima, isento de espaços para entalanços; sem arestas
vivas.
refª2201.24.0001/SC
Dimensões:
C 133 x L 58 x A 10 cm,
sem capa branca.

TRANSPORTADOR - suporte para os seus catres
refª2201.24.0005
Estrutura transportadora para catres, com
4 rodízios, 2 têm travão.
Cores; Amarelo, Azul, verde ou vermelho
Recomendamos a compra de uma base por
cada 16 Catres.

refª2201.24.00011/scp
Catre Amarelo s/capa

refª2201.24.00014/scp
Catre Verde s/capa

refª2201.24.00015/scp
Catre Vermelho s/capa
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Catre

Acessórios de
conforto
repouso de crianças

Equipamento para

CAPA SIMPLES E RESGUARDO

Resguardo impermeável simples de cor branca para catre
Capa simples de cor branca para catre
refª2210.05.0901
50% algodão, 50% poliester que se segura pela simples
passagem dos elásticos pelos pés do catre.
Deve ser lavada a 30ºC.

refª2210.05.0702
Dimensões: 136X67cm
50% PVC + 40% Algodão + 10% Poliester

Edredão e capa p/catre,
almofada c/fronha
refª2210.05.0701A
Edredão: 110x95cm, c/2 elásticos no fundo.
Almofada: 34x23x4 cm
Capa simples; 136x67cm c/4 elásticos Tecido: 50% Algodão+50%
Poliester.

EDREDONS, SIMPLES SEM ELÁSTICO.
Edredão e capa p/catre, almofada c/fronha azul
refª2210.05.02012

Edredão e capa p/catre, almofada c/fronha rosa
refª2210.05.02017
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