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WYPRAWKA DLA NIEMOWLAKA
ZESTAW POŚCIELI DO ŁÓŻECZKA
PREMIUM
CENA:

400,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 3 DNI
Producent: Mu&Mu
Numer katalogowy: BPMUMW110X80KR

OPIS PRZEDMIOTU

Wyprawka dla niemowlaka zestaw do łóżeczka
PREMIUM
WYSYŁKA 72h
Wyjątkowy komplet pościeli niemowlęcej. Świetnie sprawdzi się w roli prezentu na imprezę baby shower
lub inną, przyjemną okazję. Zestaw do łóżeczka pięknie się prezentuje i tworzy przytulną atmosferę.
Zestaw pościeli do łóżeczka ułatwiający życie na co dzień. Każdy z produktów został wykonany ręcznie z
dbałością o najwyższą jakość i najdrobniejsze szczegóły.

W proponowanym zestawie pościeli do łóżeczka znalazły się artykuły:
Kołdra 110x80 wszyte wypełnienie
Poduszka 60x40
Rożek niemowlęcy 80x80
Kokon niemowlecy
Ochraniacz Panelowy 3 poduszki 60x30
Poduszka (Miś płaska lub motylek )
kubek do napojów z wzorem

Dodatkowe opcje do kompletu pościeli do łóżeczka:
organizer
poduszka do karmienia
ochraniacz warkocz ( 3 kolory z gładkiego polaru minky )
baldachim
stelaż do baldachimu
Dodatkowe opcje wydłużają czas wysyłki do 7 dni roboczych

Opis kompletu pościeli dla niemowlaka
Pościel wykonana została w 100% z przyjemnej bawełny, która nie powoduje podrażnień. Drugą stronę uzupełnia
miły w dotyku ekskluzywny welwet. W połączeniu z lekkim, antyalergicznym wypełnieniem zapewni komfort snu
oraz zabawy. Wypełnienie to antyalergiczna włóknina silikonowa. Kołdra z wszytym wypełnieniem to alternatywa
dla zwykłych poszewek na pościel. Całość można wrzucić do pralki i wyprać nie tylko same poszewki, jak to bywa
w tradycyjnych pościelach ale również wypełnienie, zapewniając tym samym maksymalną higienę. Pościel z
wypełnieniem to produkt najwyższej jakości! Cyfrowy nadruk nie płowieje nawet po wielokrotnym praniu i jest
całkowicie bezpieczny dla dziecka.
Rożek niemowlęcy to obowiązkowy punkt każdej wyprawki niemowlęcej. Czemu jest tak przydatny? W pierwszych
dniach życia noworodka służy przede wszystkim jako otulacz. Można nim otulić dzieciątko w wózku, kokonie.
Umożliwia komfortowe noszenie dziecka na rączkach. Każdy nasz rożek jest wiązany na kokardkę, co pozwala
dowolnie dopasować jego szerokość do budowy ciała dziecka. Kiedy maluszek już nie potrzebuje mocniejszego
otulenia, można wykorzystać rożek jako kołderkę/kocyk zarówno w wózku, kokonie jak i w łóżeczku. W
następnych miesiącach świetnie się również sprawdzi jako mata do leżenia na brzuszku lub do zmiany pieluszki.
Rożki ﬁrmy Mu&Mu uszyte są z najwyższej jakości materiałów. Dlatego mogą służyć Państwa pociechom przez
wiele miesięcy. Wykonany w 100% bawełny oraz z ekskluzywnego welwetu. Rozek ma wszyte antyalergiczne
wypełnienie z doskonałej jakości włókniny silikonowej.
Kokon niemowlęcy wykonany w 100% bawełny oraz z ekskluzywnego polaru minky. Jego środek jest płaski a
otaczają go niezbyt wysokie, miękkie burty wypełnione antyalergiczną kulką silikionową. Kokon niemowlęcy
przypomina rożek otula niemowlę i ogranicza mu przestrzeń, co sprawia,że dziecko czuje się bezpiecznie. Otula,
aby zapewnić spokojny sen i ułatwia opiekę nad niemowlęciem.
Ochraniacz panelowy dbający o piękny wygląd łóżeczka oraz zapewnianie ochrony dziecka przed szczebelkami
Ochraniacz panelow przymocowuje się do szczebelków za pomocą wszytych w narożniki każdego elementu
bawełnianych troczków. Każdy ochraniacz panelowy składa się z trzech osobnych części. Panele do łóżeczeka są
dwustronne. Z jednej strony wykonane zostały w 100% z przyjemnej bawełny , a z drugiej welwet. Ochraniacz ma
wszyte antyalergiczne wypełnienie z doskonałej jakości włókniny silikonowej.
Prześcieradło do łóżeczka 120x60 idealnie dopasowane prześcieradło, dzięki gumce nie zsuwa się podczas snu.
Wykonany w 100% bawełny.
Poduszka motylek dla noworodka. Przypominająca skrzydła motyla (stąd nazwa), mają za zadanie podtrzymywać
główkę niemowlaka. Poduszka sprawdza się wtedy, gdy wskazana jest amortyzacja główki i stabilizacja szyjnego
odcinka kręgosłupa. Ma to miejsce np. podczas spacerowania z wózkiem po nierównej nawierzchni. Poduszka
motylek dla niemowlaka wykonana w 100% bawełny oraz z ekskluzywnego welwetu, miękkie burty wypełnione
antyalergiczną kulką silikionową

Dodatkowe opcje do kompletu pościeli:
Organizer do łóżeczka jest gadżetem, który pozwoli utrzymać nam właściwy porządek. Służy przede wszystkim do
przechowywania akcesoriów.
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.
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.
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.

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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