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SKOMPONUJ SWOJA WYPRAKĘ
BAWEŁNA TRADYCYJNA +
MINKY/ WELWET GŁADKI
CENA:

0,01 PLN

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

OPIS PRZEDMIOTU
POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA JEST WPŁATA ZALICZKI OKOŁO 100ZŁ LUB CAŁEJ KWOTY

Komplet pościeli do łóżeczka dla dziecka MINKY
Skomponuj swoja wyprakę do łóżeczka 120x60
Łącz elementy wyprawki dla niemowlaka dowolnie.

POWYŻEJ 400 ZŁ WPISZ KOD " BTRABAT " i wciśnij sprawdź kod
Zaznacz interesujące Ciebie elementy
Dodaj do koszyka
Przejdź do koszyka
Sprawdź cene
W wiadomości do nas pod danymi do wysyłki podaj:
1.
2.
3.
4.
5.

Wzór
Kolor minky lub welwetu gładkiego
Kolor wstawek ( np kokarda do rożka)
Trzy kolory warkocza
Sposób wykonania ochraniacza modułowego ( np 2x wzór, 2x kolor minky 2x kolor wstawek )

TERMIN REALIZACJI MOŻNA SPRAWDZIĆ TUTAJ
Dajemy możliwość wyboru pościeli z wszytym wypełnieniem lub samych poszewek. Elementy zestawu
pościeli do łóżeczka wykonane są wyłącznie z najlepszych i certyﬁkowanych materiałów.

POTRZEBNA POMOC ? Zadzwoń 601 232 497 poniedziałek - sobota od 8:00-16 lub napisz do
nas
WZORY BAWEŁNY
WZORY MINKY
WZÓR MOŻNA PRZESŁAĆ DO NAS Z DOWOLENGO MIEJSCA W INTERNECIE

W SKŁAD KOMPLETU POŚCIELI NIEMOWLĘCEJ MOGĄ WCHODZIĆ
ELEMENTY:
1. Pościel do łóżeczka 120x60:
Koc minky plus bawełna 120x90 oraz poduszka 60x40 wszyste wypełnienie lub
poszewki
Poszewki sama bawełna 120x90 oraz poduszka 60x40
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 2częściowy komplet pościeli minky otuli Twoje dziecko i zapewni mu cudowny sen. Pościel
niemowlęca jest antyalergiczna.

2. Ochraniacz do łóżeczka
MODUŁOWY
WARKOCZ ( w standardzie wykonujemy z gładkiego minky )
MODUŁOWY składający się z 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.
WARKOCZ Ochraniacze są splecione w charakterystyczny warkocz z minky oraz z wypełnieniem
antyalergicznym. Każdy pleciony ochraniacz, jest przywiązywany troczkami do szczebelków. Ochraniacz
warkocz może służyć jako ochrona podczas zabawy na podłodze albo po prostu jako poduszka.

3. Organizer
Organizer do łóżeczka jest gadżetem, który pozwoli utrzymać nam właściwy porządek. Służy przede
wszystkim do przechowywania akcesoriów.

4. Poduszka do karmienia
Poduszka do karmienia 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.

5. Rożek niemowlęcy
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.

6. Kokon
Kokon dla noworodka 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.

7. Motylek antywstrząsowy
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

8. Kocyk do wózka
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

9. Baldachim do łóżeczka
Baldachim do łóżeczka 120x60 Każdy pokój nabierze z nim bajkowego klimatu. Można go ładnie ułożyć
wokół łóżeczka, ozdobnie pomarszczyć lub nawet umocować na dłuższym boku łóżeczka.

10. Poduszka ( Korona, chmurka, główka myszki itp.)
Poduszka dekoracyjna( Korona, chmurka, główka myszki itp.), doskonale wkomponuje się w każdym
pokoju.

11. Otulacz do fotelika
Otulacz do fotelika kocyk do nosidełka dzięki niemu przygotowanie niemowlaczka do podróży autem to
czysta przyjemność. Posiada otwory na plecach, dzięki którym możemy przełożyć pasy, otwory są
uniwersalne i otulacz pasuje do każdego rodzaju fotelika. Mięciutki kocyk do nosidełka otuli Twoje dziecko
i zapewni komfortową, bezpieczną podróż autem. Kocyk jest antyalergiczny

12. Falbanka maskująca
Falbanka maskująca jest wspaniałym dodatkiem oraz ozdobą wyprawki do łóżeczka. Zakrywa otwarte
przestrzeń pod materacykiem, która po założeniu pod materacyk pozwala na ukrycie przedmiotów, które
znajdują się pod łóżeczkiem.

13. Prześcieradło do łóżeczka 120x60 z gumką

Tkanina posiada atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci
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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