


TEST KRZESEŁKA KIESZONKOWEGO PUPUS  

Genialny gadżet! Koniecznie przeczytajcie recenzję i rozważcie zakup! 

 

Według producenta: Idealne w restauracji, gdy podróżujesz lub odwiedzasz koleżankę. Jest 

tak małe, że bez problemu zmieści się w torebce. Pasuje na prawie każde krzesło (oparcie do 

42cm szerokości). Bezpiecznie przytrzyma twojego maluszka, gdy będziesz chciała go 

nakarmić lub sama spokojnie napić się kawy. 

• 100% polska bawełna 

• Dla dzieci 6-30 miesięcy 

• Można prać w pralce (do 60 stopni) i prasować 

Instrukcja obsługi 

Upolowane w sklepie internetowym Pupus.pl 

 

Według mnie: niesamowite jak kawałek materiału może być pomocny! Miałam trochę obaw, 

czy Rysio będzie zadowolony, gdy przywiążę go do krzesła, jednak od pierwszego razu jest 

wprost zachwycony! Uwielbia korzystać z kieszonkowego krzesełka i choć wydawać, by się 

mogło, że przydatne jest poza domem, my używamy przy każdym posiłku. I gdy tylko Rysiek 

widzi, że szykuję jedzenie, biegnie po zwiniętą materiałową paczuszkę, rozwija i czeka, aż 

ktoś łaskawie pomoże mu usiąść :) Skończyło się jedzenie podczas zabawy na dywanie. Teraz 

wreszcie jemy wszyscy przy jednym stole, Synuś nie przechodzi od kolan mamy do taty i w 

drugą stronę- ma swoje miejsce, bezpieczne, kolorowe i tylko jego (bo wiadomo, że żaden 

dorosły nie wpakuje się w chustę). Dziecko czuje, że jest stabilne i nie wypadnie i dzięki temu 

siedzi spokojnie, bez szaleństw. 

 

Krzesełko kieszonkowe uszyte jest ze świetnej tkaniny- mocnej, dobrej gatunkowo i pięknie 

kolorowej. Co z tego, że raz po raz kapnie na nie kaszka, sosik czy zupa. To żaden problem, 

kiedy wystarczy przeprać chustę ręcznie lub wrzucić do pralki z innymi ciuchami! No 

genialne! 

 

Kolejna zaleta- krzesełko zwijamy, wrzucamy do damskiej torebki i zabieramy ze sobą 

wszędzie, gdzie chcemy. Dla mnie, to niezbędna rzecz w mojej torebce, jak chusteczki czy 

błyszczyk. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać, zabieram więc wszędzie ;) 

 

Zastanawiacie się pewnie, ile to może kosztować? No wiecie, są w sprzedaży, w Internecie 

podobne gadżety za ok. 150 zł. A ten, kosztuje tyle ile kosztować powinien, czyli 39,50zł. 

Cena bardzo przystępna i kusząca. Myślę, że nawet jeśli ktoś radzi sobie świetnie z szyciem 

na maszynie, nie opłaca się szukać odpowiedniego materiału, kroić, szyć, przymierzać, 

poprawiać itp. Za niecałe 40zł możecie mieć super kieszonkowe krzesełko bez bawienia się w 

krawca. Wysyłka ekspresowa (czekałam tylko 2 dni), dostawa w dobrej cenie, polecam więc 

nie tylko sam produkt, ale i sklep Pupus.pl 

 

I jeszcze jedno- kiedy pojawi się w naszym domu kolejny członek rodziny (Zuzia czy 

Franek?) każdy będzie miał swoją chustę. Nazywam kieszonkowe krzesełko "chustą", by 

Rysiu nie był zazdrosny, że młodsza siostra czy brat mają takie cacko, a on nie. Teraz już 

będzie łatwiej. Co prawda, Starszy będzie tylko jadł w chuście, ale zawsze będzie miał "swój 

kawałek materiału" ;) 
 


