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WYPRAWKA DO ŁÓŻECZKA DLA
NIEMOWLAKA Z BALDACHIMEM
CENA:

600,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 30 DNI TERMIN REALIZACJI

OPIS PRZEDMIOTU

Wyprawka do łóżeczka dla niemowlaka z baldachimem
Komplet do łóżeczka ułatwiający życie na co dzień. Każdy z produktów został wykonany ręcznie z
dbałością o najwyższą jakość i najdrobniejsze szczegóły. Zestaw pościeli do łóżeczka pięknie się
prezentuje i tworzy przytulną atmosferę. Świetny prezent dla niemowlaka z okazji dnia narodzin.

Wysyłka 78H

W skład zestawu pościeli dla noworodka do łóżeczka 120x60 wchodzą:
Pościel do łóżeczka 120x60 (poszewki) Bawełna + Minky
Poduszka 60x40 Bawełna + Minky
Ochraniacz do łóżeczka MODUŁOWY 6x poduszka 30x30 ( 2x Minky, 2x wzór, 2x białe kropki na
czarnym tle)

Rożek niemowlęcy 80x80 ( wiązany na kokardę )
Kokon niemowlęcy ( gniazdko niemowlęce ) DWUSTRONNY
Motylek antywstrząsowy
Poduszka miś
Organizer
Falbanka maskująca ( wzór )
Baldachim ( wzór + kolor biały )
Otulacz do fotelika samochodowego ( Uniwersalne otwory na pasy )

Dodatkowe opcje do kompletu poscieli:
Prześcieradło 120x60 z gumką kolor szary ( zaznacz w opcjach )
Wkład do poszewek ( zaznacz w opcjach )
Stelaż do baldachimu ( zaznacz w opcjach )

Komplet wykonywanyz tkanin które posiadają atest OEKO-TEX Bezpieczne dla dzieci

Opis elementów kompletu pościeli
Pościel do łóżeczka 120x60: 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 2-częściowy komplet pościeli minky otuli Twoje dziecko i zapewni mu cudowny sen.
Pościel niemowlęca jest antyalergiczna.
Ochraniacz do łóżeczka MODUŁOWY składający się z 6 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. Wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną. Posiada
po 8 troczków na jednej poduszce służących do zamocowania go do łóżeczka.
Organizer Organizer do łóżeczka jest gadżetem, który pozwoli utrzymać nam właściwy porządek.
Służy przede wszystkim do przechowywania akcesoriów.
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 minky. Środek wypełniony jest antyalergiczną włókniną silikonowaną.
Kokon dla dziecka 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.
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.
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.

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
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.

Wyjątkowy komplet pościeli niemowlęcej
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.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby kolory przedstawiane na ekranie jak najdokładniej odzwierciedlały
kolory zestawó pościeli. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować ich idealnego odwzorowania.Kolory
mogą się różnić - wynika to z różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz jego
indywidualnych ustawień a w szczególności ustawień monitora i karty graﬁcznej.

Instrukcja użytkowania

Producent pościeli niemowlęcej 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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