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Link do produktu: https://www.kd-technika.pl/3-sprouts-stojak-na-ksiazki-lew-yellow-p-5508.html

3 Sprouts Stojak na Książki Lew
Yellow
Cena

199,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

IRKLIO

Kod producenta

IRKLIO

Producent

3 SPROUTS

Opis produktu
Eksperci są zgodni że czytanie dziecku od pierwszego dnia jest idealnym sposobem na rozwijanie umiejętności językowych i
rozwoju emocjonalnego Stojak 3 Sprouts to idealna półka na książki dla maluszka Utrzymując książki na poziomie wzroku
Twojego dziecka Półka na książki zachęca do czytania a nawet do odkładania je na miejsce gdy nadejdzie pora spania Stwórz
najmodniejszy mały kącik do czytania dla swojego przyszłego mola książkowego ze stojakiem 3 Sprouts Estetyczny wygląd
oraz kolorystyka sprawiają że organizer dopasuje się do każdego wnętrza dziecięcego pokoju Cechy: przechowywanie książek
na wyciągnięcie dziecięcej ręki ułatwia poszukiwanie ulubionej książki idealna wysokość dla Twojego malucha wykonany z
drewna z materiałowymi kieszonkami Materiał: stojak MDF materiał 100 poliester Wymiary: wysokość 61 cm głębokość 25 cm
szerokość 62 cm Czyszczenie: czyścić tylko ręcznie Wymiary opakowania: szerokość 28 5 cm wysokość 61 5 cm głębokość 5
cm nbsp;Dostępny 06 2019 Stojak dostępny również z motywem: SOWA GREY oraz SŁOŃ PINK 3 Sprouts to Kanadyjska firma
specjalizująca się w produktach do wyposażenia wnętrz 3 Sprouts został stworzony przez trzech przyjaciół którzy podzielają
miłość do dzieci i uznanie dla unikalnych i nowoczesnych produktów Pracując w projektowaniu w Nowym Jorku i Toronto dla
takich firm jak Kate Spade Barneys New York i Holt Renfrew zainspirowali się do stworzenia kolekcji która skierowana zarówno
jest do rodziców jak i dzieci Od narodzin 3 Sprouts wiosną 2007 roku firma jest szczęśliwa aby służyć klientom którzy
podzielają zaangażowanie na dobrze zaprojektowane produkty dla dziecka Producenci kochają markę 3 Sprouts która pozwala
znaleźć wielką radość w projektowaniu produktów które pasują dla każdego domu 3 Sprouts pozostawia uśmiecha dla każdego
który widzi produkty jak i dla codziennych użytkowników

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

