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KOŁDRA & PODUSZKA
ANTYALERGICZNA
SATIN COTTON
Cena

239,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

2515

Opis produktu
KOŁDRA & PODUSZKA
ANTYALERGICZNA DLA DZIECKA
SATIN COTTON
Kolekcja całoroczna
Rozmiar :

Kołderka 100 x 135, waga 0,50 kg
Poduszeczka 40 x 60, waga 0,12 kg
Tkanina pokryciowa : satyna bawełniana - 100% bawełna
Wypełnienie kołderki :
Włóknina puszysta 100% poliester P-98 o dużej sprężystości i wytrzymałości.
Wypełnienie poduszeczki :
100% sztuczny puch, granulat P94 Dacron o dużej sprężystości i wytrzymałości.

Sposób użytkowania :

____________________________________________________
Kołderka pokryta jest 100% niezwykle miękką tkaniną bawełnianą o splocie satynowym.
Syntetyczna, antyalergiczna kołderka wypełniona jest równomiernie na całej powierzchni
małą ilością puszystej silikonowanej włókniny.
Pikowanie w misia lub romby oraz szerokie obrzeże powodują, że kołderka jest delikatna,
otulająca, cieplutka a jednocześnie bardzo lekka.
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Poduszeczka jest jednokomorowa, pokryta delikatną tkaniną bawełnianą o splocie satynowym.
Antyalergiczna poduszeczka wypełniona małą ilością puchu syntetycznego Dacron.
Poduszeczka jest płaska, delikatna i lekka przygotowana do spania na płasko
specjalnie dla dziecka.
Kołderka i podusia posiadają certyfikat Oeko-Tex Standard 100, który jest wiodącym w świecie
znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych.
Tekstylia oznaczone tym certyfikatem spełniają wysoko humaekologiczne wymagania.

Charakterystyka

KOLEKCJA SYNTETYCZNA
Kołdry i poduszki z wypełnieniem syntetycznym są najlepszą alternatywą dla osób
skłonnych do alergii.
Nie zawierają naturalnego puchu ani pierza, a co za tym idzie nie ma w nich alergenów.
Podobnie jak wyroby naturalne, produkty syntetyczne są miękkie oraz sprężyste, a także
dobrze izolują ciepło,
dzięki zastosowaniu innowacyjnych wypełnień.
Dodatkowo wyroby syntetyczne przeznaczone są do prania w wysokich temperaturach
oraz do mechanicznego suszenia,
co pozwala na łatwe utrzymywanie kołder w czystości.
Kołdry i poduszki z materiałów syntetycznych są bardzo wytrzymałe i odporne na częste
pranie.
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