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KOMPLET POŚCIELI
NIEMOWLĘCEJ DO ŁÓŻECZKA14ELEMENTÓW
CENA:

500,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI
Producent: Mu&Mu
Numer katalogowy: 1

OPIS PRZEDMIOTU

Komplet pościeli niemowlęcej 14 el
POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA JEST WPŁATA ZALICZKI OKOŁO 100ZŁ LUB CAŁEJ KWOTY Resztę można
wysłać za pobraniem.

Wzór bawełny tradycyjnej dowolony

Zestaw dla noworodka do łóżeczka 120x60
Kołdra 100x75 ( Wszyte wypełnienie 2cm )
Poduszka płaska 60x40 ( Wszyte wypełnienie )
Ochraniacz modułowy 4x poduszka 30x30
Rożek niemowlęcy
Kokon dziecięcy
Motylek antywstrząsowy lub poduszka miś ( zaznaczyć w opcjach )
Kocyk do wózka 75x50 ( wszyte wypełnienie gubość 1cm lub 2 cm )
Falbanka maskująca
Prześcieradło 120x60 z gumką (wzór )
Otulacz do fotelkia samochodowego

Dodatkowe opcje do wyprawki dla maluszka
Zmiana wymiaru pościeli
120x90, 60x40 Pościel na suwak lub z wszytym wypełnieniem na stałe
135x100, 60x40 Pościel na suwak

Akcesoria

organizer ( zaznacz w opcjach )
poduszka do karmienia ( zaznacz w opcjach )
wkład do poszewek ( zaznacz w opcjach )

W celu dodania dodatkowych elementów przechodzimy do konﬁguratora

Komplet pościeli niemowlęcej został wykonany z:
100% przyjemnej bawełny
miły w dotyku plusz minky lub velvet
antyalergiczna kulka silikionowa
antyalergiczne wypełnienie z doskonałej jakości włókniny silikonowej

Posiada atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci!!!
Wzory bawełny

Kolory polaru minky

Kolory velvet

Zestaw pościeli minky dla dzieci i niemowląt
Komplety pościeli minky dla dzieci i niemowląt, które na pewno przypadną do Państwa gustu. Mięciutkie, wykonane ze
100% bawełny z antyalergicznym wypełnienieniem. Zestawy MINKY pozwolą poczuć maluszkowi prawdziwe ciepło i
bezpieczeństwo. Delikatny i puszysty plusz minky jest najmilszym oraz przynoszącym pełnię szczęścia i spokoju
materiałem. Tkanina ta, nie bez powodu cieszy się ogromną popularnością. Minky w całości jest wykonany z poliestru,
dzięki czemu doskonale nadaje się do codziennego użytku. Zaletą jest bardzo dobra przepuszczalność powietrza, także
odporność na rozciąganie i krótki czas schnięcia.

Jak zamówić?
Zaznaczyć w opcjach jaki wariant ( np motylek lub poduszka miś )
Dodaj do koszyka

Przejdź do koszyka
Wybieramy opcję płatności ( jeśli zaliczka zaznaczamy PRZELEW )
Wybieramy metodę dostawy
Przechodzimy do danych do wysyłki
Kolor wstawek wystarczy podać w wiadomości ( automatycznie dobieramy najlepiej
pasujący do wzoru odcień )
W wiadomości do nas pod danymi do wysyłki podaj - wzór, kolor Minky lub velwet, kolor wstawek ( np kokarda do rożka),
sposób wykonania ochraniacza modułowego (np 2x wzór 2x kolor minky 2x kolor wstawek) Przed dokonaniem zakupu
zapytaj o dostępność wzoru

Galeria z przykładowymi realizacjami
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przykładowymi realizacjami. Zapewniamy komplety pościeli, które zawsze są
dopasowane do oczekiwań rodziców i jesteśmy dumni, że zawsze możemy spełnić Wasze oczekiwania.

Instrukcja użytkowania
Pranie:
Prać w temperaturze 30° maksymalnie 800 obrotów wirowania
Pierwsze pranie ręczne
Prać oddzielnie

Chemia
Używać delikatnych detergentów
Nie czyścić chemicznie
Nie stosować wybielaczy

Suszenie

Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie suszyć na słońcu
Wszystkie produkty po wyjęciu z pralki suszyć rozłożone na płasko

Prasowanie
Maksymalna temp. prasowania tkanin bawełnianych 110°
Nie prasować strony wykonanej z minky, velvetu
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