Pościel
z wypełnieniem
& Otulacz

by

PAREO

Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze z chwostami powstały w 2 rozmiarach - dla dziecka i dla mamy.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw. Rozmiar PAREO stworzyliśmy
z myślą o mamach, które mogą używać go latem w formie sukienki.
Otulacz
Pareo bambusowe

Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Donuts
Skład: 100% wiskoza z bambusa

Rozmiary:
dla Dziecka: 120 x 120 cm
dla Mamy: 150 x 100 cm

et

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !
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Kołderka bambusowa
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PAREO

Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze z chwostami powstały w 2 rozmiarach - dla dziecka i dla mamy.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw. Rozmiar PAREO stworzyliśmy
z myślą o mamach, które mogą używać go latem w formie sukienki.
Otulacz
Pareo bambusowe

Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Flowers
Skład: 100% wiskoza z bambusa

Rozmiary:
dla Dziecka: 120 x 120 cm
dla Mamy: 150 x 100 cm

et

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !
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Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze bambusowe dla Dzieci są w rozmiarze - 120x120cm.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw.

Otulacz

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe

Rozmiar:
120 x 120 cm
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !

www.bamboo-line.pl

Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Waterland
Skład: 100% wiskoza z bambusa
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Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze bambusowe dla Dzieci są w rozmiarze - 120x120cm.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw.

Otulacz

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe

Rozmiar:
120 x 120 cm
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !

www.bamboo-line.pl

Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Sowy muzyczne
Skład: 100% wiskoza z bambusa
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Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze bambusowe dla Dzieci są w rozmiarze - 120x120cm.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw.

Otulacz

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe

Rozmiar:
120 x 120 cm
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !

www.bamboo-line.pl

Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Hipster
Skład: 100% wiskoza z bambusa
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Komplet pościeli z wypełnieniem
& otulacz bambusowy
Kołderka dwustronna to element wyprawki maluszka na który coraz
częściej decydują się rodzice. Oprócz niezaprzeczalnej funkcjonalności
i doskonałego prozdrowotnego składu - atutem kołderek jest fakt,
że całe można prać w pralce.
Otulacze bambusowe dla Dzieci są w rozmiarze - 120x120cm.
Bambusowa tkanina o splocie płóciennym idealnie sprawdza się w roli
kompana podczas wszelkich wypraw.

Otulacz

Rozmiary:
Poduszka: 35 x 25 cm
Kołderka: 75 x 95 cm
Wypełnienie: silikonowe

Rozmiar:
120 x 120 cm
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !
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Kolekcja: BAMBOOline
Wzór: Narzędzia
Skład: 100% wiskoza z bambusa

ŚĆ

Kołderka bambusowa

Pierwsza

35 cm

25 cm

kontrastowa wyprawka
Twojego maluszka

100%

BAMBUS

95 cm

Komplet pościeli z wypełnieniem
Element wyprawki, na który coraz częściej decydują się Mamy.
Powstał z potrzeby okrywania maluszka wyjątkową bezpieczną kołderką,
którą łatwo się pierze i nie przetrzymuje zbędnego kurzu oraz sierści.
Sprawdzi się w domu, na powietrzu, w podróży i na spacerze w wózku.
Wykonana z tkaniny bambusowej pretenduje do miana
głównego okrycia dla dzieci z AZS.
Kolekcja: BAMBOO-line, Mini Zoo
Wymiary kołderki: (1) 100 x 135 cm
(2) 75 x 95 cm
Wymiary poduszki: (1) 60 x 40 cm
(2) 35 x 25 cm
Wypełnienie: silikonowe
Kolory: elementy tkane
Skład: 100% wiskoza z bambusa
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Możesz prać
całą kołderkę
w pralce !

ała tkana Cała tkana Cała tkan Cała tkana Cała tkana Cała tkana Cała tkana Cała tkana Cała tkana Cała tkana
www.bamboo-line.pl

