Drewniany Guzik - sklep internetowy
zestaw podróżny mięta na prezent ślubny pl
http://drewnianyguzik.pl/produkt/zestaw-podrozny-mieta-prezent-na-slub

Cena

195.00 PLN

Cena netto

158.54 PLN

WYMIARY BRUDOWNIKA:
przód - 32cm (szer. góry), 45cm (szer. dołu), 53cm (wysokość bez uszu), 75cm (wysokość
z uszami)
boki - 15cm (na dole), 7cm(na górze)
WYMIARY WORECZKÓW „clean”:
szerokość 27 cm, wysokość 35 cm

Zestaw podróżny zawiera duży worek (brudownik na rzeczy do prania) oraz dwa małe woreczki z
napisem „czyste” ( na czystą bieliznę).
To idealny prezent dla nowożeńców, pary lub małżeństwa lubiącego podróżować. Złożone worki z
tkaniny nie zajmują dużo miejsca zarówno w szafie jak i bagażu.
Na workach możemy wyszyć inne napisy, na małych mogą to być imiona np. „Ania” i „Mirek” a na
brudowniku ich nazwisko np. „Brudownik Nowaków”. Dzięki temu prezent będzie spersonalizowany,
wyjątkowy dla obdarowanych.
Woreczki „czyste” uszyte są z płóciennych tkanin w kolorze miętowym w białe groszki (dla niej) oraz
miętowe paski (dla niego). Woreczki ściągane są za pomocą bawełnianych sznureczków
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zakończonych ozdobnymi, drewnianymi kuleczkami, otwór na sznureczek starannie wykończony.
Brudownik uszyty jest z grubej, bawełnianej tkaniny o naturalnym splocie, zdobiony aplikacjami
(majtki damskie i męskie wywieszone na sznurku), drewnianymi guzikami i ręcznie przeszytymi
fastrygami z muliny. W górnej jego części znajduje się duży otwór w kształcie elipsy, co bardzo
ułatwia wkładanie do niego brudnych rzeczy bez konieczności zdejmowanie go z wieszaczka .

UWAGA:
Naszywki z napisami „czyste” są wliczone w cenę produktu, ale w przypadku innych napisów należy
dopłacić brakujące literki. Literki są właściwie wyszywane ręcznie, w związku z tym dość
pracochłonne, dlatego naszywki wyceniamy na podstawie ilości literek.
W podanym wyżej przykładzie z napisami „Ania”, „Mirek” oraz „Brudownik Nowaków” mamy 25
literki, podczas gdy dwa napisy „czyste” zawierają w sumie 12 literek, zatem w tym przypadku
należy dokupić jeszcze 13 literek ( http://www.drewnianyguzik.pl/produkt/literki-pisane-duze ).

SUROWCE
tkaniny: 100% bawełna
gramatura: około 300 G/M2 (brudownik), 150G/M2 (woreczki „czyste”)
fastryga: 100% bawełna (mulina)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prać w pralce 40°C
Nie wybielać
Nie suszyć w pralko-suszarce
Prasować w wysokiej temperaturze.
Nie prać chemicznie
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