Drewniany Guzik - tektylia dla domu z naturalnych
tkanin
worek w kształcie łezki z ptaszkami folk
http://drewnianyguzik.pl/produkt/worek-ozodbny-ptaszki-folk

Cena

139.00 PLN

Cena netto

113.01 PLN

Pojemny worek w kolorze ciemnego beżu.
Worek uszyty jest z mocnej, bawełnianej tkaniny o naturalnym splocie, zdobiony aplikacjami
ptaszków, drewnianymi guzikami i ręcznie wyszytymi fastrygami z muliny.

Jest bardzo wygodny i praktyczny. Worek z tkaniny świetnie się sprawdza zarówno w domu jak i w
podróżach, można go w każdym momencie złożyć i schować jeśli w danej chwili nie jest potrzebny.
Jest pojemny i wytrzymały, ma dodatkowe przeszycia uszu. W górnej jego części znajduje się duży
otwór w kształcie elipsy, co bardzo ułatwia wkładanie do niego rzeczy bez konieczności zdejmowanie
go z wieszaczka (worek należy powiesić na haczyku, bez wypełnienia sam nie będzie stać na
podłodze).

Przeznaczenie dowolne - może słuzyć jako pojemnik na zabawki, na brudne rzeczy do prania, na
pościel, czapki i szaliki ...
Uszyty w odpowiedniej kolorystyce i z odpowiednimni aplikacjami (nie muszą to być taszki) zdobi
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pokój dziecka, korytarz, łazienkę. Można uszyć np. grantowy worek z aplikacjami łódeczek - będzie
pasować do pokoju w stylu marynistycznym.
Dostępne są również mniejsze rozmiary oraz inne ozdoby, które będą pasować do worka np. zasłony,
poszewki na poduszki.

Świetnie się sprawdza jako prezent, napis dowolny np. "Zabawkownik Zosi", "Brudownik Osińskich",
"Na mrozik - czapki i szaliki".

UWAGA: naszywka nie jest wliczona w cenę produktu, literki na naszywkę (co jest jednoznaczne z
zamówieniem naszywki) można dokupić w zakładce usługi/literki.

Wymiary:
przód - 32cm (szer. góry), 50cm (szer. dołu), 70cm (wysokość)
boki - 20cm (na dole), 7cm(na górze)
otwór - 25cm(szerokość), 19cm(wysokość).
Wysokość całego worka z uszami 85cm.

Surowce
tkaniny: 100% bawełna
gramatura: około 0,28 kg
fastryga: 100% bawełna (mulina)

Instrukacja obsługi
Prać w pralce 40°C
Nie wybielać
Nie suszyć w pralko-suszarce
Prasować w wysokiej temperaturze.
Nie prać chemicznie
Kurczenie - około 4 %
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