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Link do produktu: https://baczewskadesign.pl/koc-pleciony-welniany-50cm-x-40cm-p-7.html

Koc pleciony,
wełniany 50cm x
40cm
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

01

Kod producenta

0001

Producent

Baczewska Design

Opis produktu
Kocyk pleciony, pled wełniany, - idealny do fotografii noworodkowej. Wykonany jest w 100% z polskiej owczej
wełny. Jest miękki i przyjemny w dotyku :)
Wymiar ok. 50 x 40cm
Kolor: do wyboru z pośród 72 zaprezentowanych w palecie na zdjęciu
Wykonany z wełny o grubości włókien 25mic.
Waga koca ok. 0.5kg
Koce z we?ny czesankowej to produkt bardzo delikatny bez dodatków syntetycznych (100% Merino Wool). Ze wzgl?du na naturalne w?a?ciwo?ci prosz? mie? na uwadze ?e mo?e
doj?? do zmechacenia. Nale?y ?ci?le przestrzega? zalece? dotycz?cych piel?gnacji (Produktów z we?ny czesankowej nie wolno pra?! Tylko czyszczenie chemiczne!)

Kolor na zdj?ciu mo?e si? nieznacznie ró?ni? od rzeczywisto?ci ( z powodu ró?nych ustawie? ekranu). Dok?adamy wszelkich stara? aby uzyska? najbardziej realistyczne zdj?cia
kolorów.

NIE JESTE? PEWNY KOLORU? Czy mo?e musi pasowa? idealnie do czego? innego ?Niezale?nie od przyczyny karta z próbk? jest zawsze dobrym pomys?em (Link poni?ej)
https://baczewskadesign.pl/probnik-kolorow-welny-3-kolory-p-150.html
Wszystkie koce wykonujemy na zamówienie- produkty wykonane na zamówienie nie podlegaj? zwrotowi.
Uwaga!! Mo?liwe jest wykonanie koca w innych wymiarach ni? te zamieszczone w sklepie na specjalne zamówienie, w tym celu prosimy o wys?anie
wiadomo?ci.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
KOLORY : BEŻ , JASNY RÓŻ , BIAŁY , SREBRO , SZARY , SZARY MELANŻ , CIEMNY BEŻ , ŻÓŁTY , MELANŻ ŻÓŁTY- BRĄZ , MIĘTA
, JASNA ZIELEŃ , LIMONKA , TRAWA , JASNY TURKUS , TURKUS , MELANŻ TURKUS- SZAFIR , MORSKA ZIELEŃ/ PETROL , LILA ,
NIEBIESKI , JASNY WRZOS , SZAFIR , GRANAT , PUDROWY RÓŻ , BRUDNY RÓŻ , CYKLAMEN , WRZOS , FIOLET , MELANŻ
CZERWONY , CZERWONY , CIEMNY CZERWONY , BORDO , POMARAŃCZ , TOFI , MIEDŹ , BRĄZ , GRAFIT , BAKŁAŻAN , CZARNY ,
SREBRO/ RÓŻ , JASNY SZMARAGD , MELANŻ SREBRNY , GOŁĘBI , MELANŻ JASNY SZARY
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