
Za vznikom hniezda stoja pôrodné asistentky 

a detskí špecialisti zo Škandinávie, ktorí 

hniezdo vytvorili v roku 2003 pre potreby 

najmenších predčasne narodených bábätiek. Ich 

cieľom bolo pripomenúť spomienky bábätka s 

blízkym prostredím rovnakým ako v maminom brušku 

a robiť prechod do nového sveta hladší. Hniezdo 

je veľmi ľahké a zapadá takmer kdekoľvek, čo je 

skvelé, pretože kdekoľvek ste, váš drobec sa cíti ako doma. 

Hniezda pre bábätká sa využívajú najmä na spánok v postieľke, 

ideálne v kombinácií s monitorom dychu ako odporúčajú švédske 

pôrodnice. Tiež v manželskej posteli, kde máte drobca pri sebe 

ale zároveň sa nemusíte obávať, že ho priľahnete. Môžete ho 

vložiť aj do kočíka, ak sa vám zdá, že je priestor vo vaničke 

obrovský alebo sa dá použiť na vytvorenie bezpečného priestoru 

na hranie na zemi či súčasť výbavy na dovolenke. Výhodou je, že 

je nastaviteľné, a po rozviazaní biobavlneného lana rastie spolu 

s vaším drobcom. Hypoalergénne rúno, ktoré tvorí spodnú výplň 

pod chrbátikom nie je príliš hrubé a výškový rozdiel medzi 

spodnou časťou hniezda a matracom v postieľke či posteli je 

minimálny, preto bude slúžiť hniezdo omnoho dlhšie. Po 

skúsenostiach viem, že pri starších deťoch uľahčí prechod 

a privyknutie si na spánok vo veľkej  posteli. Všetky  hniezda 

sú ručne vyrobené s osobitným dôrazom na každý detail. Všetky sú 

obojstranné. Okraje sú cca 15 cm vysoké a dostatočne naplnené, 

aby bolo hniezdo bezpečné aj pri používaní v posteli rodičov. 

Veľké hniezdo je cez celú dĺžku detskej postieľky 120cm. Dá sa 

použiť už od narodenia alebo na plynulý prechod z detskej 

postieľky do veľkej postele pre staršie deti. Dieťa sa cíti 

bezpečne, stále vo svojom prostredí, ktoré pozná. 

Šijem zo 100% bavlnených látok, ktoré majú atest najvyššej 

kvality, certifikát Oeko-Tex Standard 100 triedy 1, a sú vhodné 

pre deti do 3 rokov. Hypoalergénne polyesterové výplne rovnako 

podliehajú kontrole a tiež sú certifikované. 

STAROSTLIVOSŤ 

Hniezdo klasik odporúčam prať vždy s viazanými šnúrkami a bez 

koženého doplnku na 30 stupňov, na krátkom programe, nechať 

voľne presušiť, sušičku neodporúčam. Veľké hniezdo - v prípade, 

že nemáte dostatočne veľký bubon v pračke, odporúčam preprať v 

rukách. 

Všetky typy zavinovačiek sa perú v celku, nemajú vyberateľnú 

výstuž. Sú vyplnené antialergickým rúnom. Žehliť VÝHRADNE parou, 

aby sa nepoškodila vnútorná výplň, to platí aj pre mantinely do 

postieľky. 



Deky s materiálom minky a imitácia ovčieho rúna odporúčam prať 

na 30 stupňov na krátkom programe, BEZ aviváže aby zostali 

bublinky stále jemnučké, nechať voľne presušiť, sušičku 

neodporúčam. Nežehliť, ak žehliť, tak výhradne parou z rubovej 

strany, nie po strane s bublinkami na minky či priamo na 

rúne./prilepí sa/ 

V prípade poškodenia tovaru, za nesprávnu manipuláciu s výrobkom 

nezodpovedám, z toho dôvodu to nepodlieha reklamácii. 

BEZPEČNOSŤ 

Rovnako ako pri všetkých výrobkoch pre deti (hniezda, 

zavinovačky, vankúšiky, dečky…) dbajte na bezpečnosť. Obzvlášť 

pri hniezde odporúčam vždy v kombinácii s monitorom dychu, pre 

kľudný spánok Vás a vášho drobca, ako odporúčajú zdravotné 

sestry vo Švédsku, ku ktorým sa viaže história hniezda a jeho 

vznik. Biobavlnené lano sa vsúva do bavlnených tunelov, ktoré sú 

umiestnené pod koženým putkom. Odporúčam však biobavlnené lano 

úplne vysunúť z tunelu na hniezde, alebo pevne zašnurovať na 

kratšiu dĺžku aby nedošlo k omotaniu a uduseniu. Toto platí 

najmä pre deti, ktoré sa v postieľke už pohybujú a hrajú sa 

s lanom. Nepreberám zodpovednosť za zlú manipuláciu s hniezdom. 

Dieťa ukladajte do hniezda vždy na chrbátik, tak aby sa 

neskotúľalo do bočníc hniezda, aby nedošlo k uduseniu. 

Nenechávajte vaše lásky bez dozoru. Nepokladajte na miesta, 

odkiaľ môže hniezdo aj dieťa spadnúť. Sledujte dieťa a jeho 

obratnosť. 

 

POSTUP OBJEDNÁVKY NA ZÁKAZKU 

- mrk základné info /história hniezda, bezpečnosť, 

starostlivosť, postup objednávky/ cenník, vzorkovníky, 

všeobecné obchodné podmienky 

https://maemkids.com/vytvor-original/ 

- napísať email s požiadavkou na objednávku  

info@maemkids.com 

- individuálna komunikácia so zákazníkom a odsúhlasenie 

celkového dizajnu 

- uviesť kompletnú adresu pre doručenie/fakturáciu 

a telefonický kontakt pre kuriérsku doručovaciu spol. DPD 

- platba na účet / SK3402000000003832937457 do poznámky 

k platbe uviesť meno a priezvisko pre ľahšie spárovanie 

platby 

https://maemkids.com/vytvor-original/
mailto:info@maemkids.com


+kuriér 3,90 Eur v rámci Slovenskej republiky, 9,90 Eur 

do Českej republiky alebo do EU/Mimo EU Slovenskou poštou 

podľa sadzobníka/balík 

- vypracovanie objednávky 2-max.7 týždňov, v závislosti od 

dostupnosti látok  a poradia objednávok. Štandardná dĺžka 

vypracovania je 3-4 týždne 

- hurá DPD kuriér  

- vaša radosť je naša radosť  

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť lokálneho predajcu zo 

Slovenska. 

 

Zaslaním emailu s objednávkou na zákazku automaticky súhlasíte 

s obchodnými podmienkami spoločnosti Maem kids, ktoré sú 

dostupné na www.maemkids.com  

Maem kids 


