
Proč mít péřovou 
zavinovačku 
Zavinovačka připomíná děťátku prostředí 
dělohy a pomáhá mu první tři až čtyři 
měsíce po narození se správně “rozvinout”. 
Poskytuje mu pocit tepla, bezpečí 
a omezený prostor, jako mělo v děloze.


Zkušenosti mnoha rodičů ukazují, že děti, 
které bývají dráždivé a lekavé, s prudkými 
pohyby ručiček a nožiček, se krásně 
v měkké péřové zavinovačce uklidní. 


Zavinovaná miminka se cítí bezpečně, 
lépe usínají a spí a dokonce netrpí tolik 
na nadýmání a bolesti bříška. 


Zavinovačka je nepostradatelná také pro 
nedonošené a nezralé děti s nízkou 
porodní hmotností.


Miminko se v zavinovačce také lépe nosí. 
Doporučujeme ji používat i do kočárku 
nebo do autosedačky, protože dobře tlumí 
otřesy z jízdy. 


Poskytuje přirozené teplo, takže není třeba 
děťátko tolik oblékat. 


Dětská zavinovačka by neměla chybět 
v žádné výbavě maminky.


Zavinovačku využijete od narození dítěte 
k zavinutí až do 3 let k přikrytí.

Váš dlouholetý výrobce a prodejce 
péřových zavinovaček a dětských 
péřových lůžkovin 

CZECH FEATHERS s. r. o. 

Zavinovačky máme k dispozici ve čtyřech 
rozměrech, čtyřech barvách sypkoviny 
a v pratelné variantě.


Ke každé variantě jsou k dispozici povlaky 
v dětských motivech nebo v nadčasovém 
damaškovém provedení.


Objednávat můžete na  
luzkoviny-janecek.cz

Péřová 
zavinovačka 
…to nejlepší pro nově narozené děťátko…



Výhody péřové zavinovačky  

✴ připomíná omezený prostor jako 
v děloze a pomáhá tak s adaptací 
dítěte 

✴ poskytuje stabilní teplo (v zimě 
hřeje v létě chladí) 

✴ napomáhá ke správnému 
psychomotorickém vývoji dítěte 

✴ uvolňuje a uklidňuje dětátko, 
které pak dobře usíná a spí 

✴ pomáhá proti nadýmání a bolesti 
bříška 

✴ je vhodná do kočárku i do 
autosedačky – tlumí otřesy 
z jízdy 

✴ děťátko není potřeba do 
zavinovačky tolik oblékat 

✴ vhodná pro nedonošené 
a nezralé děti s nízkou porodní 
hmotností 

✴ využitelná od narození do 3 let

”Koupila jsem u vás péřovou zavinovačku pro 
své miminko a byla to ta nejlepší koupě jakou 
jsem mohla udělat. V období prvních břišních 
kolik to byl pomocník k nezaplacení a syn v ní 
v mnohem větším klidu usínal. Teď má syn už 
5 měsíců a pořád se v noci nejradši zachumlá 
do peří…”  

paní Ivana D.

Složení 
Zavinovačka je plněná novým čistým ručně 

draným husím peřím v poměru – 70 % 
prachového husího peří a 30 % ručně 
draného husího peří.

Zavinovačka je plněná ideálním množstvím 
peří, díky kterému napomáhá správnému 
protažení šíje, pohodlnému podložení 
hlavičky, schoulení končetin a stabilitě 
celého tělíčka dítěte.  

Zároveň umožňuje propadnutí nejtěžších částí 
hlavičky i tělíčka na pevnou, rovnou a stabilní 
podložku, která je důležitá pro symetrický 
rozvoj dítěte a jeho páteře.


Zavinovačka jednoduše vytvoří “hnízdo”, které 
miminku pomůže ležet rovně a uvolněně v ose.


