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Link do produktu: https://baczewskadesign.pl/ochraniacz-pleciony-niebiesko-szaro-bialy-p-149.html

Ochraniacz pleciony (niebiesko-szarobiały)
Cena

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-2 tygodnie

Producent

Baczewska Design

Opis produktu
Ochraniacz pleciony, warkocz - to miękki ochraniacz do łóżeczka, ale także może służyć jako ozdoba na sofę czy fotel
wykonany bardzo solidnie posiada wypełnienie z puchu silikonowego antyalergicznego.
Materia?y, z których wykonane s? ochraniacze s? wyprodukowane w Polsce i s? w 100% bezpieczne dla dzieci.

Posiadają Certyfikaty OEKO Tex 100 Standard.
Poduszka wykonana jest z dzianej tuby, którą następnie wiąże się, aby stworzyć ten wyjątkowy projekt.

Specyfikacja:
Rozmiar na zdjęciu : 200 cm x 13 cm
Waga: 850g
Skład materiału: Bawełna 92%, elastan 8%
Instrukcja pielęgnacji: Prać ręcznie w zimnej wodzie (30 ° C) w podobnych kolorach. Wysuszyć mieszkanie.
Kraj producenta: Polska

Czas realizacji zamówienia:
Czas od wpłynięcia pieniędzy na konto, do odebrania paczki przez kuriera, wynosi do 10 dni roboczych*. Jeśli z ważnego
powodu, zależy Ci na szybszej realizacji, poinformuj nas o tym - zobaczymy co da się zrobić :)
*Czas ten może się wydłużyć w zależności od ilości zamówień ( w tym przypadku poinformujemy Cię o terminie wysyłki ).
Długość
60cm
120cm
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Jak dopasować?
Pasuje na krótszy bok łóżeczka 120x60cm
Pasuje na dłuższy bok łóżeczka 120x60cm

140cm
180cm
200cm
BESTSELLER
240cm
300cm
FULL 360cm
FULL 420cm

Pasuje na dłuższy bok łóżeczka 140x70cm
Pasuje na krótszy + dłuższy bok łóżeczka 120x60cm
Pasuje na większą część łóżeczka 120x60cm oraz na połowę
łóżeczka 140x70cm
Pasuje
Pasuje
Pasuje
Pasuje

na dłuższy + krótszy bok łóżka przedszkolaka
na dwa dłuższe i jeden krótszy bok łóżeczka 120x60cm
dookoła łóżeczka 120x60cm
dookoła łóżeczka 140x70cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
OCHRANIACZ WYMIAR: 120CM (+ 44,00 zł ), 180cm (+ 64,00 zł ), 240cm (+ 99,00 zł ), 200cm (+ 89,00 zł ), 360cm (+
199,00 zł ), 280cm (+ 149,00 zł ), 420cm (+ 239,00 zł ), 440cm (+ 249,00 zł )
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