Drewniany Guzik - tektylia dla domu z naturalnych
tkanin
zestaw pościeli różowa sowa z szarą kołderką
http://drewnianyguzik.pl/produkt/zestaw-poscieli-poduszka-sowa

Cena

179.00 PLN

Cena netto

179.00 PLN

WYMIARY
POSZEWKA NA PODUSZKĘ + PODUSZKA: 45cmx50cm
POSZEWKA NA KOŁDRĘ: 100cmx140cm
Podany wymiar poszewki na kołdrę jest przykładowy, większość rzeczy szytychych jest w
Drewnianym Guziku na wymiar, według potrzeb klienta. Możemy również zamiast poduszki w
kształcie sowy uszyć zwykłą poszewką z naszytą jedynie aplikacją sowy, zestaw nie będzie wówczas
zawierać poduszki lecz tylko samą poszewkę.
W przypadku innego wymiaru pościeli prosimy przed zakupem o kontakt w celu określenia nowej
ceny.

Zestaw składa się z trzech produktów: poszewki na kołdrę, poszewki na poduszkę w kształcie sowy
oraz poduszki, która również ma kształt sowy. Poduszka nie zbije się podczas używania, zachowa ten
sam kształt dzięki wypełnieniu, które składa się z kilkunastu warstw ociepliny zszytej ręcznie na
brzegach. Jeżeli porzebujesz poduszki płaskiej dla niemowlaka, nie ma problemu, uszyjemy taką.
Same poszewki natomiast uszyte są z bawełnianych tkanin, przyjemnych w dotyku, zapewniających
maluchowi komfortowy odpoczynek podczas snu. Z tyłu poszewki sowy znajduje się otwór zapinany
na guziki, poszewkę można łatwo zdjąć i wyprać.
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Drewniany Guzik oferuje możliwość zamówienie innych produktów pasujących: pokrowce na
krzesła, zasłony, poszewkę na kołdrę, lambrekiny, zazdrostki, panele, zasłonki do witryny.
Poduszkę możemy również uszyć w innej kolorystyce, prosimy w tej sprawie o kontakt.
Jedno ze zdjęć pokazuje przykładowy zestaw zawierający poduszkę, poszewkę na kołdrę, zasłony i
siedzisko na krzesło.

UWAGA
Z tyłu poszewki możemy umieścić naszywką z imieniem i nazwiskiem dziecka, nie jest ona jednak
wliczona w obecną cenę przedmiotu. Literki są właściwie wyszywane ręcznie, w związku z tym dość
pracochłonne, dlatego wyceniamy je na podstawie ilości literek.
Jeżeli produkt ma posiadać naszywkę, należy dokupić taką ilość literek z ilu będzie się składać napis,
np. dla "Lena B." będzie to 5 literek. Do wyboru jest kila rodzajów czcionek i dwie wielkości, w
przypadku poszewki na poduszkę zalecamy literki małe. Tutaj możesz dokupić literki http://www.drewnianyguzik.pl/kategoria/literki

INSTRUKCJA OBSŁUGI:
prać ręcznie
SUROWCE:
tkanina: 100 % bawełna
gramatura: 140 G/M2
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