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KOMPLET POŚCIELI
NIEMOWLĘCEJ DO ŁÓŻECZKA
WARKOCZ PREMIUM
CENA:

480,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 14 DNI
Producent: Mu&Mu

OPIS PRZEDMIOTU

Pościel dla niemowlaka - ochraniacz warkocz

POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA JEST WPŁATA ZALICZKI OKOŁO 100ZŁ LUB CAŁEJ KWOTY
Resztę można wysłać za pobraniem.

Wzór bawełny PREMIUM dowolny
Skład kompletu dla niemowlaka:
Kołdra 100X75 ( Wszyte wypełnienie 2cm )
Poduszka 60x40
Ochraniacz Warkocz 180cm
Rożek ( becik dla noworodka )
Kokon niemwolęcy
Motylek lub miś ( zaznaczyć w opcjach )
Kocyk do wózka 75x50

Dodatkowe elementy zestawu
zmiana wymiaru pościeli (120x90, 135x100 pościel na suwak lub z
wszytym wypełnieniem na stałe)
organizer ( zaznacz w opcjach )
poduszka do karmienia ( zaznacz w opcjach )
wkład do poszewek ( zaznacz w opcjach )

prześcieradło 120x60 ( zaznacz w opcjach )
Dodatkowe elementy wyprawki dla maluszka

Wyprawka do łóżeczka została wykonana z:
100% przyjemnej bawełny
bawełna o strukturze wafelka
antyalergiczna kulka silikionowa
antyalergiczne wypełnienie z doskonałej jakości włókniny silikonowej

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

Jak zamówić zestaw dla dziecka:
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
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 wafelka 2x kolor wstawek)

Bawełna premium
komfort snu
przyjemna w dotyku
Polska produkcja
trwały druk cyfrowy
bezpieczna dla dziecka

Tkanina wafelek
100% bawełny
miła w dotyku

idealna dla alergików
przepuszcza powietrze
Bawełna posiada atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci

Śliczna pościel dla niemowląt
Każdy komplet pościeli dla niemowlaka jest dopasowany do siebie kolorystycznie. Kompletna wyprawka do łóżeczka od
Mu&Mu to gwarancja jakości i zadowolenie każdego członka rodziny. Świetne rozwiązanie dla rodziców chcących szybko i
w dobrej cenie przygotować pokój dla swojego dziecka. Dbałość o wykończenie i dekoracyjne detale to nasza norma.

Zestaw do lozeczka dla niemowlaka
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.
Instrukcja użytkowania link
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