Dane aktualne na dzień: 10-01-2023 01:42

Link do produktu: https://krainamateracy.pl/zimowa-koldra-puchowa-notte-luna-p-728.html

Zimowa kołdra puchowa Notte
Luna
Cena

2 159,18 zł

Czas wysyłki

3-8 dni roboczych

Producent

Animex

Opis produktu
Zimowa kołdra Luna Animex została ręcznie wypełniona sortowanym 100% puchem gęsim, uszyta z bawełnianej, przewiewnej tkaniny. Kołdra
jest niezwykle sprężysta, lekka, zapewnia doskonały komfort i wygodę w użytkowaniu. Luksusowa kołdra typu zimowego charakteryzuje
się optymalną grubością, doskonałą w polskiej strefie klimatycznej.
Puchowe wypełnienie kołdry posiada zdolność absorbowania wilgoci, doskonale utrzymują ciepło ciała. Naturalny puch zapewnia najlepszą
izolację cieplną bez obawy przegrzania organizmu, potrafi przystosować się do temperatury ciała, jest lekki i przewiewny.

Poszycie kołdry zostało wykonane z lśniącej, białej satyny bawełnianej, jest to materiał oddychający, przewiewny, dobrze wchłania wilgoć i
bardzo szybko schnie, co zapewnia idealną cyrkulację powietrza. Kołdra starannie obszyta srebrną lamówką.
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Kołdry i poduszki są szyte ręcznie w Polsce, co gwarantuje najwyższą jakość wykonania. Aby zapobiec przemieszczaniu się puchu, stworzono
kasetonową konstrukcję. Wszystkie wypełnienia zgodne z normą europejską PN-EN 12934 Klasa I; o sprężystości 800 cu.in. Kołdra puchowa
jest produktem bardzo luksusowym, polecanym dla wszystkich, którzy cenią sobie najwyższy komfort podczas snu.

Nasze kołdy posiadają Certyfikat NOMITE oraz OEKO-TEX i są wykonane w całości z polskiego puchu który jest bardzo ceniony na świecie i
uważany za jeden z najlepszych - zobacz więcej informacji na ten temat. Ta kołdra występuje również w wersji: całorocznej oraz letniej.

Waga wypełnienia dla kołdry zimowej wg rozmiaru:

140x200
620 g

160x200
700 g

180x200
790 g

200x200
880 g

Rodzaj: zimowa
Tkanina: satyna bawełniana
Wypełnienie: 100 % puch gęsi
Sprężystość: 850 cu.in
Kolor: biały
Pikowanie: tak
Pranie: ręczne lub w pralce do 40 stopni
Producent: Animex

Jak powstają produkty Notte? - sprawdź na YouTube

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar kołdry:: 140x200 , 160x200 , 200x200 , 220x200
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220x200
970 g

240x220
1160 g

