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KOMPLET DO WÓZKA DLA
CHŁOPCA BAWEŁNA PREMIUM
PLUS WAFELEK
CENA:

55,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

OPIS PRZEDMIOTU

Kocyk dla niemowlaka do 6 miesiąca życia 100% bawełna ( do wózka,
łóżeczko dostawka, kokon niemowlęcy, na co dzień )
Komplet dla niemowlaka składa się:
1. Kocyk dwustronny bawełna premium plus wafelek 75x50
2. Poduszka płaska miś bawełna premium plus wafelek

Środek kocyka wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną grubość 150mm
Bawełna posiada atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci Polska produkcja

Kocyk dla niemowląt, to jeden z niezbędnych elementów wyprawki dla noworodka. Przyda się już zaraz po
narodzinach maluszka.Kocyk dla niemowląt o wymiarach 75x50 sprawdzi się do 6 miesiąca życia dziecka.
Może służyć w przeróżnych sytuacjach - zarówno jako kołderka do łóżeczka, nosidełka, fotelika
samochodowego, do wózka lub kokonu niemowlęcego. Kocyk wykonany z najwyższej jakości bawełny
premium oraz wafelka 100% bawełna.

Zalety kocyka niemowlęcego 75x50 dla niemowląt z bawełny premium plus wafelek

Bawełna premium:
pokryta unikalną powłoką antybakteryjną.
długą jakość podczas użytkowania gotowego produktu bez spierania się wzoru.
charakteryzuje się wyjątkowo miękką i miłą w dotyku fakturą.
posiadają certyﬁkat Öko-Tex Standard100 Bezpieczne dla dziecka
tkanina produkowana w Polsce
100% bawełny

Wafelek:
przepuszcza powietrze - uchroni dziecko przed nadmiernym poceniem się i zapewni komfort
wypoczynku
100% bawełny
miękka
miły w dotyku
idealna dla alregików

Każdy komplet pościeli niemowlęcej jest dopasowany do siebie kolorystycznie. Kocyk dla
noworodka od Mu&Mu to gwarancja jakości i zadowolenie każdego członka rodziny. Świetne rozwiązanie
dla wymagających rodziców Dbałość o wykończenie i dekoracyjne detale to nasza norma.
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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