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Link do produktu: https://sklep.krawpol.eu/bardzo-trwaly-pokrowiec-szenil-p-58.html

Bardzo trwały pokrowiec szenil
Cena

141,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Producent

Kraw-Pol

Opis produktu
POKROWIEC z TKANINY SZENIL

Wciąż źle śpisz, chociaż na kolejne materace wydałeś już fortunę? Twój pokrowiec jest sztywny, szorstki i nieprzyjemny w dotyku? Jest zniszczony, uległ zużyciu? Może
nadszedł czas, aby to zmienić! Oferujemy pokrowce na materac wykonane z wysokiej klasy bardzo trwałej szenilowe tkaniny pikowanej owatą. Podstawowa różnica
między dzianiną typu jersey, a tkaniną naszego pokrowca jest brak mechacenia. Materiał ten cechuje się dużą wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne. Jest to
typowa tkanina wykorzystywana w tapicerowaniu mebli. Dzięki temu nawet wielokrotnie czyszczony pokrowiec zachowuje swój pierwotny kształt i wygląd. Warstwa
owaty 150gr, z którą połączony jest materiał w znaczącym stopniu wpływa na komfort snu, nadaje bowiem sprężystość i miękkość pokrowcowi. Zastosowany suwak z
trzech stron ułatwia zakładanie na materac.Wykończenie pokrowca taśmą lamówkową oraz bardzo mocny bok nie tylko go zdobi ale i wzmacnia cały materac. Tkanina
posiada atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny (PZH). Jest antyalergiczna.
Wysokość boku nie wpływa na cenę pokrowca, prosimy o jej podanie zakupie. Pokrowce o grubości boku od 10 do 25 cm.
Zdjęcie przedstawia jedynie ogólny wygląd pokrowca. Zastrzegamy sobie możliwość wysłania pokrowca z innym wzorem pikowania, co w żaden sposób nie wpływa na
jego jakość. Kolor szary, bok grafit

Produkt w całości jest wyprodukowany w Polsce, łącznie z tkaniną.

Sposób konserwacji: Przyłożyć niewielką ilość środka piorącego (mydło) do zabrudzonego obszaru. Odczekać 2-3 minuty i delikatnie wyczyścić szmatką bawełnianą,
wykonując ruchy koliste, aż do zniknięcia plamy. Nie używać suszarki, pozostawić do samoczynnego wyschnięcia

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar:: 80x200 , 90x200 (+ 10,00 zł ), 120x200 (+ 30,00 zł ), 140x200 (+ 32,00 zł ), 160x200 (+ 51,00 zł ), 180x200 (+
92,00 zł ), 200x200 (+ 120,00 zł )
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