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Link do produktu: https://biuromagazyn.pl/dywan-okragly-kevin-do-span-2000-mm-szary-do-span-p-29862.html

Dywan Okrągły Kevin Do
Span>ø 2000 Mm, Szary
Do /span>
Cena brutto

1 131,60 zł

Cena netto

920,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

AJ_382902

Producent

AJ

Opis produktu
Informacje o produkcie
Okrągły, tuftowany dywan, który tworzy przytulne środowisko w przedszkolu. Dywan wykonany jest w 100% z wytrzymałego
poliamidu, a spód jest pokryty gumą, aby zmniejszyć ryzyko przesuwania się. Miękkie włosie o wysokości 6 mm sprawia, że
dzieci mogą wygodnie siedzieć i bawić się na dywanie.Przytulny, okrągły dywan tworzy kolorową i przyjemną atmosferę w
przedszkolu. Dywan jest idealnym miejscem do siedzenia dla dzieci podczas zabawy, śpiewania lub słuchania muzyki albo
opowieści. Wybierz dywan, który doda koloru podłodze lub połącz kilka dywanów w różnych odcieniach, aby uzyskać
różnokolorowy efekt.
Wykonany w 100% z poliamidu, wytrzymałego, trwałego materiału syntetycznego, który idealnie nadaje się do użytku w
przedszkolu. Włókno wysokie na 6 mm, całkowita wysokość dywanu to 8,5 mm. Spód pokryty jest gumą, co oznacza, że nie
przesuwa się i zmniejsza ryzyko poślizgu oraz upadku.
Dywan posiada europejski eko-certyfikat zrównoważonego rozwoju GUT, przyznawany tylko w branży produkcji
dywanów.Przytulny, okrągły dywan tworzy kolorową i przyjemną atmosferę w przedszkolu. Dywan jest idealnym miejscem do
siedzenia dla dzieci podczas zabawy, śpiewania lub słuchania muzyki albo opowieści. Wybierz dywan, który doda koloru
podłodze lub połącz kilka dywanów w różnych odcieniach, aby uzyskać różnokolorowy efekt.
Wykonany w 100% z poliamidu, wytrzymałego, trwałego materiału syntetycznego, który idealnie nadaje się do użytku w
przedszkolu. Włókno wysokie na 6 mm, całkowita wysokość dywanu to 8,5 mm. Spód pokryty jest gumą, co oznacza, że nie
przesuwa się i zmniejsza ryzyko poślizgu oraz upadku.
Dywan posiada europejski eko-certyfikat zrównoważonego rozwoju GUT, przyznawany tylko w branży produkcji dywanów.

Dokumenty
Wydrukuj tę stronę Pobierz instrukcję pielęgnacji

Specyfikacja produktu
Średnica:2000 mm
Grubość:8,5 mm
Kolor:Szary
Materiał:Poliamid
Krawędź:Tak
Gumowe warstwa:Tak
Waga:12 kg
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