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ÚTMUTATÓ A  
KOMFORTOS  

ÉJSZAKAI  
ALVÁSHOZ



Az éjszakai alvásnál a szülők mindig a gyermek kényelmére fókuszálnak. Ez egyrészt a 
megfelelő pizsama és ágynemű kiválasztását jelenti, másrészt az ideális hőmérséklet 
biztosítását is, hiszen fontos, hogy a gyermek ne melegedjen túl és ne is fázzon az alvás 
során.

TOG A JÁNLÁSOK
A gyermek felöltöztetése nagyban függ az adott ágynemű vastagságától. A Tog szám egy 
európai hőszabályozási mértékegység, minél magasabb ez a szám, annál melegebb az  
adott ágynemű.

A táblázatok megmutatják, hogy az adott vastagságú ágyneműhöz bizonyos 
szobahőmérséklet mellett milyen éjszakai öltözet ajánlott. 

A Tog ajánlások irányadók, azonban alapvetően mindig a szülő felelőssége, hogy a  
gyermek öltözete és a kiságy felszerelése összhangban legyen a szoba hőmérsékletével.

MIT VISELJEN A GYERMEK?
Általában javasolt, hogy a gyermek hosszú ujjú hálóruhát viseljen éjszakára, de a ruha 
mennyisége változhat a szobahőmérséklettől és az ágynemű vastagságától függően.  
Ez biztosítja azt, hogy szemed fényének sosem lesz túl melege és nem is fog fázni. 

VÁLASSZ ÁGYNEMŰT!
Számos ágyneműnk közül választhatsz, egyedi igényeidnek megfelelően. Tekintsd át az 
egyes Tog vastagságokat és ajánlásokat ágynemű típusonként. 

HÁLÓZSÁK
Az ideális első ágynemű kisbabáknak, az első évben mindenképpen biztonságosabb, mint 
egy laza ágynemű. Kétféle vastagságban kapható, attól függően, hogy mennyire van meleg  
a gyerekszobában. Soha ne használd paplannal vagy takaróval együtt!

HÁLÓZSÁK
SZOBAHŐMÉRSÉKLET
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2.5 
Tog



Dreampod, Quilt and Coverlet Warning

Takaró
A takaró a paplan egy vékonyabb alternatívája. A Mamas & Papas takarók 100% jersey pamut 
huzattal rendelkeznek, így puhák és kényelmesek, miközben könnyűek és jól szellőznek. 
Mindig kövesd a Tog ajánlást annak érdekében, hogy gyermekedet megfelelően öltöztesd! 

Soha ne használd paplannal vagy hálózsákkal együtt! 

Paplan
A paplan is ugyanazt a szerepet tölti be, mint a takaró, mégis vastagabb és nehezebb, 
gyakran poliészter töltetű. Nagyszerű a hidegebb éjszakákon, de a biztonság kedvéért 
mindenképp kövesd a Tog útmutatót! 

Soha ne használd takaróval vagy hálózsákkal együtt! 

Reméljük útmutatónk segítségedre lesz abban, hogy hogyan célszerű kisbabádat 
felöltöztetni éjjelre úgy, hogy maximális komfortban, kellemes hőmérsékleten és 
biztonságosan pihenhessen. 
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