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KLUPŚ ŁÓŻECZKO EWELINA I Z
OPUSZCZANYM BOKIEM 120X60 Cm
BIAŁE
Cena

275,00 zł

Opis produktu
Łóżeczko dziecięce jest jednym z najważniejszych i na pewno jednym z pierwszych zakupów po urodzeniu dziecka. Maluszek
spędza w łóżeczku bardzo dużo czasu, bawiąc się oraz odpoczywając. Odpowiednio dobrany materac oraz komfortowe i
bezpieczne łóżeczko zapewniają dziecku spokojny i bezpieczny sen. Oferujemy Państwu szeroki wybór łóżeczek niemowlęcych
oraz kołysek jak również akcesoriów takich jak: materace, zabezpieczenie czy pościel dla dzieci. Do oferowanych przez nas
łóżeczek mogą Państwo zamontować bieguny do kołysania oraz kółka. Większość łóżeczek może zostać prosto zmieniona w
wygodny tapczanik dla starszego dziecka. W trosce o Wasze maluszki w produkcji łóżeczek nowoczesne rozwiązania takie jak:
komfortowe i bezpieczne otwieranie łóżeczka dla maluszka czy miejsce na przechowywanie pod łóżeczkiem. Klupś Meble
Dziecięce jest firmą rodzinną, która istnieje na rynku ponad 40 lat. Wyróżnia ich długoletnie doświadczenie, przekazywane z
pokolenia na pokolenie, oraz pasja i tradycje, które te pokolenia łączą.Dzięki temu produkowane mebelki dziecięce są
bezpieczne, ekologiczne, a zarazem stylowe, cieszą się uznaniem odbiorców nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Marka
Klupś Collection, otrzymała tytuł DOBRA MARKA 2016 – Jakość, Zaufanie, Renoma. Opis produktu Prezentujemy Państwu
przepiękne i jednocześnie niezwykle wygodne dla niemowlaka DREWNIANE łóżeczko EWELINA I z opuszczanym bokiem.
Łóżeczko EWELINA I z opuszczanym bokiem przeznaczone jest dla maluszka już od pierwszych dni życia a dzięki regulowanej
wysokości posłuży dziecku długo. Prześliczne łóżeczko EWELINA I z opuszczanym bokiem w całości wykonane zostało z drewna
sosnowego. Meble wykonane z drewna są niezwykle trwałe i przyjemne w dotyku. Wyróżnia je mocna konstrukcja i stabilność,
dzięki czemu ich użytkowanie jest wygodne i bezpieczne. WŁAŚCIWOŚCI ŁÓŻECZKA: prezentowane łóżeczko jest w kolorze:
BIAŁYM łóżeczko pod materac o wymiarach 120x60 bezpieczny i funkcjonalny mechanizm opuszczania boku regulowana
wysokość dna łóżeczka - 3 poziomy wysokości dna łóżeczka bezpieczne - lakierowane wodnymi farbami eko MATERIAŁ drewno
sosnowe MONTAŻ Łóżeczka dostarczane są w paczkach z instrukcją do samodzielnego montażu. WYMIARY ŁÓŻECZKA: 120x60
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