Drewniany Guzik - sklep internetowy
zasłona dwustronna błękitnoszara z łukami szelkami na
guziki i serduszkami
http://www.drewnianyguzik.pl/produkt/zaslona-na-szelkach-blekitnoszra-z-ozdobnymi-lukami

Cena

117.00 PLN

Cena netto

117.00 PLN

WYMIARY - jeśli nie znajdziesz w naszej ofercie zasłon o potrzebnych wymiarach, napisz
do nas podając je a my przyślemy wycenę.
Prezentowane zasłony uszyte są z dwóch tkanin - błękintej, bawełnianej tkaniny oraz granatowej w
białe groszki o średnuicy 5MM. Zasłony możemy uszyć w innym kolorze, jedno ze zdjęć pokazuje
propozycje zestawionych tkanin. Jeśli interesują cię inne kolory, napisz do nas.
Łuki w zasłonach uszyte są z dwóch warstw tkanin, dzięki temu zasłona jest dwustronna i zdobi okno
zarówno w środku pomieszczenia jak i na zewnątrz. Podwójna warstwa tkanin sprawia również, że
zasłona ma w całości podobną gramaturę i bardzo ładnie się prezentuje.
Dół zasłony zdobiony jest łukami, które dostosowane są zawsze do szerokości, boki w dowolnym
rozmiarze wykończone są tak jak na zdjęciu.
Czerwone akcenty w postaci guziczków i podwiązki z serduszkami na lnianym sznureczku ślicznie
dodają barwnego koloru.

Drewniany Guzik oferuje możliwość zamówienie innych produktów pasujących np. kapę na łóżko,
pokrowce na krzesła, obrusy, poszewki na poduszki, lambrekiny, zazdrostki, panele, zasłonki do
witryny. Jeżeli jesteś zainteresowany innymi produktami w podobnym stylu, których nie ma w naszej
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ofercie, prosimy o kontakt w tej sprawie.

UWAGI:
* Cena dotyczy jednej sztuki, nie całego kompletu (na komplet składają się dwie sztuki).
* Podwiązka z serduszkami jest wliczona w cenę zasłony.
* Tkanina przed szyciem została zdekatyzowana, co zapobiega kurczeniu zasłon po praniu.
* Zasłona jest dwustronna, wygląda tak samo zarówno po lewej jak i po prawej stronie.

SKŁAD
- część górna: błękitna tkanina 100% bawełna, gramatura 230G/M2
- część z łukami: granatowa w białe groszki o średnicy 5MM 100% bawełna, gramatura około
260G/M2 ( dwie warstwy tkaniny o gramaturze około 130G/M2)

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zalecamy pranie ręczne
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