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Poduszka puch gęsi
Classic POLDAUN
standartowa (średnia)
Cena

44,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Kod EAN

5903753000523

Producent

POLDAUN (Polska)

Opis produktu
Poduszka z puchem gęsi Classic POLDAUN (40% puch gęsi + 60% piórka)
Rozmiar poduszki z puchu gęsi
standart CLASSIC (cm):
40x40
50x60
50x70
50x80
70x80

Waga wypełnienia (g):
180
450
600
750
1100

Dostawa od 100zł: 0 zł
Wypełnienie:
► Wysokiej jakości szary półpuch gęsi 40% (40% puch, 60% delikatne piórka).
► Przygotowany zgodnie z Normami Europejskimi.
► Certyfikowany wg Oeko-Tex Standard 100 w kl. I
Poszycie (tkanina): puchoszczelna bawełna - ekskluzywna. Bez zawartości syntetycznych barwników. Nie podrażnia, nie wywołuje alergii,
delikatna i lekka – nadaje produktom niezwykłej miękkości.
Wysokość poduszki: standart (średnia)
Kolor: biały
Producent: POLDAUN (Polska)
Konserwacja: pranie w pralce w temp. do 60 C.

Miękka a zarazem sprężysta poduszka CLASSIC wypełniona wysokiej jakości półpuchem gęsim.
Kolekcja klasycznych poduszek CLASSIC wypełnionych wysokiej jakości półpuchem gęsim, od lat mająca swoich zwolenników. Miękkie, a
jednocześnie sprężyste poduszki zapewniają optymalny komfort w czasie snu oraz pozwalają na efektywny wypoczynek.
W artykułach Classic - wyłącznie oryginalny puch z polskich gęsi hodowanych w czystych ekologicznie rejonach znany na całym świecie ze
swych unikalnych właściwości. Od wieków uznawany za najlepsze wypełnienie pościelowe, przygotowany przy użyciu ekologicznych środków
piorących.

1. Niezwykła sprężystość oraz nieograniczona odporność na zgniecenia - nawet silnie skompresowany puch szybko powraca do
swej początkowej objętości.
2. Doskonała termoizolacja oraz równomierne rozprowadzanie ciepła.
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3. Produkty certyfikowane wg Standard 100 by Oeko-Tex kl. I – bezpieczne dla niemowląt i dzieci do lat 3.
Poduszki puchowe z puchem gęsi CLASSIC w rozmiarach:
Poduszka 40x40 puch gęsi.
Poduszka puch gęsi 50x60.
Poduszki z puchu gęsiego 50x70.
Poduszka puchowa 50x80.
Poduszki z puchu gęsiego 70x80.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wypełnienie poduszki:: 40% puch gęsi + 60% piórka
Wysokość poduszki:: średnia (standartowa)
Rozmiar i cena poduszki:: 40x40 , 50x60 (+ 49,00 zł ), 50x70 (+ 76,00 zł ), 50x80 (+ 97,00 zł ), 70x80 (+ 148,00 zł )
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