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Pled bawełniany Lines
Green Grey 130x170
Biederlack
Cena

209,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2 - 3 tygodnie

Numer katalogowy

756916

Kod EAN

400141756916

Producent

Biederlack (Niemcy)

Opis produktu
Koc letni bawełniany 100% Lines Green Grey 130x170 Biederlack
Dostawa: 0 zł
Rozmiar pledu: 130x170 cm
Materiał: 100% bawełna
Kolor pledu: jasnozielony
Gramatura: około 240 g/m²
Waga: około 530g
Kraj produkcji: Portugalia
Pielęgnacja: nie wybielać / nie prasować / nie suszyć w suszarce bębnowej / prof. czyszczenie na sucho / delikatny cykł do 30C

Jasnozielony koc lekki z bawełny Lines Grey Green 130 x 170
Biederlack
Otul się w zgodzie z naturą – ten nowy, lekki pled sprawia, że jest to możliwe. Kocyk o praktycznych wymiarach 130x170 cm wykonany
jest z czystej bawełny i ma elegancki, naturalny wygląd. Drobne pionowe paski łączą się w filigranowy wzór siatki. Wykończenie tworzą
dwa paski w kontrastujących kolorach oraz frędzle w kolorze ecru. Pled jest idealnym towarzyszem na sofie, tarasie lub balkonie.
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Bawełniany koc wysokiej jakości
Bawełniany pled "Lines Green Grey" wykonany jest w 100% z bawełny! Dzięki temu jest nie tylko przyjemny i miękki, ale także
wyjątkowo łatwy w pielęgnacji. Cienki pled z frędzlami jest również idealny do podróży. Ze względu na niską wagę 500 gramów jest idealnym
towarzyszem Twojej następnej podróży. Ze względu na praktyczny rozmiar 130x170 cm, można również założyć na ramię. Wszechstronny
produkt, którego nie powinno zabraknąć w żadnym gospodarstwie domowym.
Kocyk bawełniany to nowoczesny dodatek do mieszkania, który swoją lekkością ozdobi każde mieszkanie. Wysokiej jakości frędzle nadają
pledowi elegancki wygląd.
Pled jest łatwy w pielęgnacji i można go prasować delikatnie nawet w niskiej temperaturze.
Wysokiej jakości pled Lines Green Grey z frędzlami został wyprodukowany w Portugalii i został przetestowany pod kątem wszelkiego
rodzaju szkodliwych substancji zgodnie z Oeko-Tex Standard 100 i oczywiście posiada również certyfikat. Regularne kontrole produktów w
ramach kontroli jakości gwarantują stałą jakość.
Wszechstronny wysokiej jakości koc z lekkimi frędzlami idealny na wiosnę lub lato!
Pled Lines w kolorach: Green Grey, Dark Grey i Light Grey.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar i cena pledu:: 130x170
Materiał:: 100% bawełna
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