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POŚCIEL NIEMOWLĘCA DO
ŁÓŻECZKA 120X90 13EL.
CENA:

380,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 30 DNI TERMIN REALIZACJI

OPIS PRZEDMIOTU

Zestaw pościeli niemowlecej minky do łóżeczka, wyprawka dla
noworodka 13el
TERMIN REALIZACJI MOŻNA SPRAWDZIĆ TUTAJ
Zdjęcia przedstawiają przykładowe realizacje kompletow
pościeli niemowlęcej do łóżeczka 120x60
Na zamówienie pościel niemowlęca do łóżeczka 120x60 . Czas realizacji około 4 tygodni. Wzór
dowolny ponad 500 wzorów znajdziesz na Mu&Mu lub prześlij do nas foto wybranego wzoru z
dowolnego miejsca w internecie. Cena ulega zmianie przy bawełna premium, welwet
pikowany, muślin, wafelek

W skład kompletu pościeli niemowlęcej dla chłopca lub dziewczynki do
łóżeczka 120x60 wchodzą:
Cena dotyczy za elementy kompletu poscieli niemowlęcej wymienionych poniżej

Pościel do łóżeczka 120x60 z wszystym wypełnieniem lub poszewki ( zaznaczyć w
opcjach )
Poduszka 60x40
Ochraniacz do łóżeczka MODUŁOWY 6x poduszka 30x30
Rożek niemowlęcy 80x80
Kokon niemowlęcy ( gniazdko niemowlęce )
Motylek antywstrząsowy
Kocyk do wózka 75x50
Organizer lub poduszka do karmienia ( zaznaczyć w opcjach)

Cena dotyczy elementów komopletu pościeli niemowlęcej , wzór bawełny tradycyjnej, kolor minky lub
velvetu gładkiego można dowolnie konﬁgurować na naszej stronie.
Na stronie znajdą Państwo dużo więcej wzorów. Po dokonaniu zakupu prosimy o wiadomość z wzorem
bawełny oraz kolorem minky lub welwet gładki
Komplety są wykonywane z tkanin które posiadają atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci

Szczegółowy opis elementów kompletu pościeli niemowlęcej do
łóżeczka
Pościel do łóżeczka 120x60: kołdra 120x90 , poduszka 60x40 dla dzieci do 4-5 roku
życia, Kołdra dla dziecka 120x90 cm przeznaczona jest do łóżeczka z materacem
120x60 cm, 120x70 cm lub 140x70 cm oraz większych łóżkach dla dzieci z materacem
150x70 cm albo 160x70 cm. Mięciutki 2-częściowy komplet pościeli minky otuli Twoje
dziecko i zapewni mu cudowny sen. Pościel niemowlęca jest antyalergiczna.
Ochraniacz do łóżeczka MODUŁOWY składający się z 6 poduszeczek 30x30 cm. W
każdym rogu poduszki ochraniacza znajdują się troczki dzięki temu łatwo można je
przywiązać do łóżeczka. Poduszki nadają się do zabawy bądź jako ozdoba pokoju.
Ochraniacz do łóżeczka 120x60 jest wykonany z bawełny oraz minky lub welwet
gładki , Wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną. Posiada po 8 troczków
na jednej poduszce służących do zamocowania go do łóżeczka.

Organizer lub poduszka do karmienia: Organizer do łóżeczka jest gadżetem, który
pozwoli utrzymać nam właściwy porządek. Służy przede wszystkim do
przechowywania akcesoriów. Poduszka ciążowa odciąża plecy, zmniejsza napięcie
mięśni szyi, ramion i rąk. Stabilne i bezpieczne wsparcie dla dziecka podczas
karmienia. Rogal sprawdza się też jako podpora dla maluszka przy nauce siedzenia
oraz już w czasie ciąży odciąża kręgosłup i zapewnia wygodę przy leżeniu lub
siedzeniu.
Rożek niemowlęcy 80x80 to idealny gadżet w pierwszych tygodniach życia dziecka .
Zapewnia maluszkowi poczucie bezpieczeństwa. Rożek od strony wewnętrznej
wykonujemy z bawełny 100%, strona zewnętrzna może być minky lub velvet gładki.
Środek kocyka wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną.
Kokon dla dziecka Włożony do łóżeczka pełni rolę ochraniacza. W łóżku rodziców
zabezpiecza przed sturlaniem, zgnieceniem czy zaginięciem pod kołdrą. Może być
używany jako mata na podłodze, przenośne a nawet turystyczne łóżeczko. Nasze
kokony są z wypełnieniem antyalergicznym.
Motylek antywstrząsowy wykorzystać można podczas domowego odpoczynku lub przy
wielu sposobach przemieszczania się z noworodkiem np w gondoli. Motylek z
wypełnieniem antyalergicznym. Bawełna plus minky lub velvet gładki
Kocyk do wózka lub kokonu dziecięcego z wypełnieniem . 75x50 kocyk dziecięcy dla
niemowląt do 6 miesiąca życia ( do gondoli lub kokonu) Kocyk wykonany jest z
bawełny 100%, drugą stronę uzupełnia minky lub velvet gładki. Środek kocyka
wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną

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.

Instrukcja użytkowania

Producent pościeli niemowlęcej 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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