Dane aktualne na dzień: 03-12-2020 04:40

Link do produktu: https://baczewskadesign.pl/puf-welniany-owalny-p-103.html

Puf wełniany owalny
Cena

290,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

14

Kod producenta

0001

Producent

Baczewska Design

Opis produktu
Puf wykonany ręcznie z certyfikowanej, wysokogatunkowej wełny owczej polskiego pochodzenia.
Wypełniony granulatem styropianowym zamkniętym w pokrowcu. Puf jest idealny do siedzenia i może służyć jako stolik
kawowy.
Idealny jako oryginalny dodatek do wnętrz! Pięknie wygląda na zdjęciach, doskonały do sesji fotograficznych.
Wymiar ok.35 x 40cm
Kolor: do wyboru z pośród 52 zaprezentowanych w palecie na zdjęciu
Wykonany z wełny o grubości włókien 25mic.
Waga ok. 3 kg
Możliwe jest wykonanie pufki w innych wymiarach niż te zamieszczone w sklepie na specjalne zamówienie, w tym celu
prosimy o wysłanie wiadomości.
Owcza wełna produkt bardzo delikatny. Ze względu na naturalne właściwości proszę mieć na uwadze że może dojść do
zmechacenia. Należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji (Produktów z wełny czesankowej nie wolno prać!
Tylko czyszczenie chemiczne!)
Wszystkie pufy wykonujemy na zamówienie- produkty wykonane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: 1.biały , 2.szary , 3.ciemny szary , 4.szary melanż , 5.marengo , 6.czarny , 7.cielisty , 8.pomarańczowy , 9.terra ,
10.żółty beż , 11.ciemny camel , 12. bronzowy , 13. beż , 14. brudny beż , 15. toffi , 16. brudny żółty , 17. żółty , 18.
musztardowy , 19.miętowy , 20. jasny zielony , 21. limonka , 22.trawa , 23.zielony , 24. butelkowa zieleń , 25. naturalny , 26.
niebieski , 27. turkusowy , 28. szafirowy , 29. granatowy , 30. zieleń morska , 31. jasny różowy , 32. brudny róż , 33. cyklamen
, 34. jasny wrzos , 35. wrzosowy , 36. fioletowy , 37.malinowy , 38. czerwony , 39. średni czerwony , 40. bordowy , 41. rudy ,
42. bakłażan , 43. lilowy , 44. pudrowy róż , 45. melanż szary -róż , 46. groszek , 47. jasny turkusowy , 48. melanż zielonyzółty , 49. melanż szafirowy-różowy , 50. melanż turkus -cyklamen , 51. melanż żółty- niebieski , 52. grafitowy
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