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DWUSTRONNA wkładka do
gondoli/duży KOCYK z
PODUSIĄ
Cena

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Opis
SUPER WYPASIONY ZESTAW ZAWIERAJĄCY PODWÓJNY WKŁAD DO
GONDOLI Z MATERACYKIEM ORAZ DUŻY KOCYK Z PODUSIĄ
Uniwersalny wkład pasuje do większości wózków dziecięcych, wszyty ściągacz z gumy i guma z haczykiem mocującym
umożliwiają dopasowanie obwodu wkładu do każdej gondoli wózka.
Wkład jest wykonany z atestowanej bawełny i dzianiny minky
jest wypełniony ocieplaczem o gramaturze 200 g/m2 co sprawia że jest miękki , ciepły i miły w dotyku.

Jest on podwójny tzn z jednej strony wkładki i materacyka jest tkanina
bawełniana a z drugiej dzianina minky-- umożliwia to założenie wkładki
w 4 różnych kombinacjach
Materac jest wypełniony warstwą ocieplacza o gramaturze 300 g/m2 co daje grubą i i mięciutką warstwę izolującą dziecko
od dna gondoli wózka .
Wszystkie produkty wykonywane są z atestowanych materiałów,
i są dopuszczone do produkcji artykułów dla dzieci

opis wkadki
1. -materacyk jest dwustronny i obszyty lamówką pod kolor dzianiny minky, posiada onprzeszycia ułatwiające dopasowanie
do dna gondoli
wymiary to: 75cm na 34cm
2. z jednej strony materacyka jest wszyta gumka do założenia na zagłówek w gondoli- np. jeżeli chcemy aby dziecko leżało na
bawełnianej stronie materacyka gumkę należy przełożyć od strony minky
3.-banalnie prosty sposób montażu- uwaga wkładka może być nieodpowiednia dla wózków w których budka i/lub
pokrowiec są na zamki błyskawiczne.
4.-boczki wkładu mają długość: 110 cm i wysokość 30cm odległość od wycięć na budkę do krawędzi wkładu wynosi od 45 do
60 cm- wszyta guma umożliwiająca dopasowanie do gondoli
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Wkład jest uniwersalny i pasuje do gondoli o długości od 75 cm do 100 cm

DWUSTRONNY KOCYK Z PODUSIĄ BAWEŁNA + MINKY
Kocyk i podusia są dwustronne

Z jednej strony jest tkanina bawełniana a z drugiej bardzo milutka i
cieplutka w dotyku MINKY Wewnątrz jest ocieplacz odzieżowy o
gęstości 300g/m2- kocyk i 300g/m2
wymiary kołderki: 75 x 100 cm
wymiary poduszki: 35 x 30 cm
Jak dbać o moje produkty?:
- prać recznie lub w pralce do 40 st.
- nie suszyć mechanicznie
- nie wybielać
- nie prasować minky

Kupując produkt naszej firmy przekonasz się , że to był dobry wybór
Zapraszamy na nasze aukcje i Życzymy udanych zakupów!!!
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