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PRZEŚCIERADŁO SATYNOWE
Z GUMĄ - BIAŁE
Cena

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

1327

Opis produktu
PRZE?CIERAD?O SATYNOWE Z GUM?
Gramatura : 130 g/m2
Skład : 100% bawełna
Maksymalna wysokość materaca - 20 cm
Prać w temperaturze 40°C

___________________________________________________
Prześcieradło wykonane jest z wysokiej jakości satyny bawełnianej o trwałych i pięknych kolorach.
Odpowiednio zaprojektowany satynowy splot tkaniny oraz zastosowanie procesu dodatkowego nabłyszczania
nadają prześcieradłom wyjątkową miękkość i połysk.
Prześcieradło po praniu nie zmienia swoich rozmiarów i kolorów.
Guma w obwodzie umieszczona w tuneliku gwarantuje doskonałe dopasowanie do materaca.
Prześcieradła posiadają certyfikat Oeko-Tex.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar prześcieradła na materac: 90 x 200 , 120 x 200 , 140 x 200 , 160 x 200 , 180 x 200 , 220 x 200

JAK DOBRAĆ ROZMIAR PRZEŚCIERADŁA

PRAWID?OWY DOBÓR ROZMIARU PRZE?CIERAD?A
PRZE?CIERAD?O Z GUMK?

Należy pamiętać aby prześcieradło z gumką kupować na materac ( rozmiar
materaca ).
Jeżeli np. materac ma wymiary 160 x 200 to prześcieradło z gumką również
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kupujemy
w rozmiarze 160 x 200.
Dodatkowo prześcieradło ma zakładkę z czterech stron na wysokość materaca
( wysokość tej zakładki jest podana w opisie produktu ).
Wysokość zakładki nie jest wliczana w podany rozmiar prześcieradła.

PRZE?CIERAD?O BEZ GUMKI
Prześcieradło bez gumki ma podany rozmiar rzeczywisty czyli
np. materac ma wymiary 160 x 200 wys. 20 cm to prześcieradło bez gumki
powinno mieć rozmiar ok. 220 x 210 aby swobodnie podwinąć prześcieradło pod materac
( 160 cm + 40 cm ( wys. materaca 2x20cm ) + ok. 20cm ( 2x10cm wsunięcie pod materac
).
Prześcieradło bez gumki zakłada się pod materac względem dwóch dłuższych boków.
W przypadku gdy mamy wersalkę , rogówkę lub inne łóżko bez materaca
wystarczy dobrać prześcieradło bez gumki do wielkości powierzchni spania,
ponieważ w tym przypadku nie ma możliwości podwinięcia prześcieradła.
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