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POŚCIEL BIANCO GŁADKA 5cz.
180 x 200 BIAŁA
Cena

219,00 zł

Cena poprzednia

239,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

2023

Opis produktu
ELEGANCKA BAWE?NIANA PO?CIEL
BIANCO G?ADKA
Kolor : biały
Rozmiar :

180 x 200

Skład : 100% bawełna
Gramatura 140 g / m²
W skład 5 częściowego zestawu wchodzi :
Poszwa na kołdrę 180 x 200 - 1 szt.
Poszewka na poduszkę z ramkami 70 x 80 - 2 szt.
Poszewka na poduszkę z ramkami 40 x 40 - 2 szt.
Pościel zapinana jest na zamek.
Prać w temperaturze 40°C

____________________________________________________
Elegancka pościel jednobarwna z doskonałej jakości bawełny.
Tkanina jest mięsista, gęsta i bardzo wytrzymała na intensywne
użytkowanie a przy tym miła w dotyku.
Uroku pościeli Bianco Gładkiej dodają poszewki z ozdobnymi ramkami.
Urzeka wysoką jakością i klasyczną bielą, która nigdy
nie wychodzi z mody.
Zapakowana jest w pergamin i eleganckie pudełko.

POŚCIEL ADAMASZKOWA & HAFT
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PO?CIEL ADAMASZKOWA
Pościel adamaszkowa to zdecydowanie "królowa" wśród eleganckich pościeli.
Nazwa adamaszek pochodzi od miasta Damaszek w Syrii.
Adamaszek to tkanina żakardowa, dwustronna, z wzorem matowym na
błyszczącym tle lub odwrotnie,
uzyskiwanym przez odpowiednie dobranie splotów tkackich najczęściej
atłasowych i skośnych.
Sploty bawełniane są matowe bez połysku ale tworzą piękne,
niepowtarzalne wzory na tkaninie.
Najczęściej tkanina jest jednobarwna ale występuje też w wersji łączonej z
innym kolorem.
Adamaszek może być bawełniany, atłasowy, jedwabny.
Pościele adamaszkowe firmy Nell są uszyte z bardzo wysokiej jakości
adamaszku - 100% bawełna.
Urzekają niespotykanymi wzorami, są pięknie uszyte i elegancko zapakowane.
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