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KOKON NIEMOWLĘCY BAWEŁNA
PREMIUM PLUS WAFELEK
CENA:

130,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: Mu&Mu

OPIS PRZEDMIOTU
Kokon to wielofunkcyjny gadżet, który przybył do nas z krajów skandynawskich. Mniejsza wersja sprawdza
się najlepiej od 0 do 6 miesięcy, większe mogą posłużyć dłużej. Przede wszystkim jest to idealny otulacz,
pomaga maleństwu poczuć się jak w brzuszku u mamy. Włożony do łóżeczka pełni rolę ochraniacza dziecko nie uderza się o szczebelki. Ponadto, kiedy mamy do czynienia z ulewaniem, pomaga w utrzymaniu
przez Maleństwo pozycji spania na boku. W łóżku rodziców zabezpiecza przed sturlaniem, zgnieceniem czy
zaginięciem pod kołdrą. Może być używany jako mata na podłodze, przenośne a nawet turystyczne
łóżeczko.

Gniazdko niemowlęce bawełna premium jednorożec plus wafelek
Wafel jest tkaniną naturalną 100% bawełny. Tkanina przepuszcza powietrze, dlatego kokon
niemowlęcy z wafelkiem jest idealny dla Twojego maluszka. Uchroni dziecko przed
nadmiernym poceniem się i zapewni najwyższy komfort.
Bawełna premium to wysokiej jakości tkanina produkowana w Polsce,
charakteryzująca się wyjątkowo miękką i miłą w dotyku fakturą.
Bawełna z nadrukiem cyfrowym gwarantuje długą
jakość podczas użytkowania bez spierania się wzoru.
Tkanina posiada atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały kolory zestawó
pościeli. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania.Kolory mogą się różnić - wynika to z
różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień
monitora i karty graﬁcznej.
Na stronie znajdą Państwo dużo więcej wzorów. Po dokonaniu zakupu prosimy o wiadomość z wzorem bawełny oraz
kolorem minky.
Instrukcja użytkowania

Pranie:
1. Prać w temperaturze 30° maksymalnie 800 obrotów wirowania
2. Pierwsze pranie ręczne
3. Prać oddzielnie
Chemia
4. Używać delikatnych detergentów
5. Nie czyścić chemicznie
6. Nie stosować wybielaczy
Suszenie
7. Nie suszyć w suszarce bębnowej
8. Nie suszyć na słońcu
9. Wszystkie produkty po wyjęciu z pralki suszyć rozłożone na płasko
Prasowanie
10. Maksymalna temp. prasowania tkanin bawełnianych 110°
11. Nie prasować strony wykonanej z minky, velvetu
Producent pościeli dziecięcej Mu&Mu
Naszym klientom oferujemy zestawy pościeli do łóżeczka na indywidualne zamówienie. Wyprawki do łóżeczka
wykonywane są wg. specyﬁkacji klienta we współpracy z naszym działem, co oznacza, że można dowolnie łączyć
materiały i podać swoje wymiary pościeli, kocyków i innych. Jeżeli poszukujecie Państwo wzoru bawełny, którego nie ma
w naszej ofercie, my postaramy się go dla Państwa sprowadzić. W razie pytań służymy pomocą.
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