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poznámky: Při kliknutí na obrázek jste odkázán na dané zboží v e-shopu. Veškeré
informace zde zveřejněné mají informační charakter. Aktuální informace najdete v

našem e-shopu.
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 ---> Dětské deky flísové s pejskem

Kod: 11494

Dětská flísová deka s pejskem khaki
Khaki deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v khaki barvě. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11486

Dětská flísová deka s pejskem mentolová
Mentolová deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v mentolové barvě. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece má

úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11487

Dětská flísová deka s pejskem temně fialová
Temně fialová deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v temné fialové barvě. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece

má úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11493

Dětská flísová deka s pejskem tmavozelená
Tmavozelená deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v tmavozelené barvě. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece má

úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11492

Dětská flísová deka s pejskem černá
Černá deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v černé barvě. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11488

Dětská flísová deka s pejskem vínová
Vínová deka Dětská deka z flísu s motivem pejska v barvě burgundského vína. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece

má úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
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Kod: 11172

Dětská flísová deka s pejskem světlá aqua
Světlá aqua dekaDětská deka z flísu s motivem pejska v barvě aqua světlá. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Fleece má

úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11142

Dětská flísová deka s pejskem aqua
Aqua dekaDětská deka z flísu s motivem pejska v barvě aqua. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem po ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11141

Dětská flísová deka s pejskem limeta
Limetková dekaDětská deka z flísu s motivem pejska v barvě limeta. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu

proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 11105

Dětská flísová deka s pejskem šedá
Šedá deka Dětská deka z šedého flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem po ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10780

Dětská flísová deka s pejskem hnědá
Hnědá deka Dětská deka z hnědého flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem po ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10471

Dětská flísová deka s pejskem fialová
Fialová deka Dětská deka z fialového flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
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Kod: 10449

Dětská flísová deka s pejskem oranžová
Oranžová deka Dětská deka z oranžového flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10451

Dětská flísová deka s pejskem zelená
Zelená deka Dětská deka ze zeleného flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem po ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10452

Dětská flísová deka s pejskem tmavomodrá
Tmavomodrá deka Dětská deka z tmavomodrého flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má

úpravu proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10450

Dětská flísová deka s pejskem červená
Červená deka Dětská deka z červeného flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10360

Dětská flísová deka s pejskem žlutá
Žlutá deka Dětská deka ze žlutého flísu s motivem pejska. Deka má široké využití a je i vhodná jako přikrývka do

porodnice. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti žmolkování - microantipeeling. ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10359

Dětská flísová deka s pejskem modrá
Modrá deka Dětská deka do kočárku s pejskem z modrého flísu. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato dětská deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
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Kod: 10361

Dětská flísová deka s pejskem smetanová
Smetanová deka Dětská deka ze smetanového flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu

proti žmolkování - microantipeeling. Tato kojenecká deka má široké uplatnění a bude Vaším ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10357

Dětská flísová deka s pejskem béžová
Béžová deka Dětská deka z béžového flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato dětská deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
Kod: 10358

Dětská flísová deka s pejskem růžová
Růžová deka Dětská deka z růžového flísu s motivem pejska. Rozměr deky je 70 x 100cm. Fleece má úpravu proti

žmolkování - microantipeeling. Tato dětská deka má široké uplatnění a bude Vaším společníkem ...

DPH: 21%

Cena: 169.00 CZK
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 ---> Dětské chlupaté deky

Kod: 11490

Deka Flanell fleece autíčka 70x100cm
Dětská deka světle modrá Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11489

Deka Flanell fleece hroch 70x100cm
Dětská deka béžovo hnědá Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11434

Velká deka s polštářem sovy
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem sov. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z materiálu

Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky je cca ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
Kod: 11436

Velká deka s polštářem žirafy
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem žiraf. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z

materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky je ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
Kod: 11433

Velká deka s polštářem šneci
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem šneků. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z

materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky je ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
Kod: 11438

Velká deka s polštářem modrá opice
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem opic. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z

materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky je cca ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
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Kod: 11435

Velká deka s polštářem medvědi
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem medvídků. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z

materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
Kod: 11437

Velká deka s polštářem smetanová opice
Sada 3ks - deka, polštář, povlak na polštář s motivem opic. Chlupatá deka a povlak na polštář jsou vyrobené z

materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Flanell-fleece je měkký a hřejivý. Rozměr deky je cca ...

DPH: 21%

Cena: 658.00 CZK
Kod: 11429

Deka Flanell fleece smetanová opice 70x100cm
Dětská deka s motivem opic. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11430

Deka Flanell fleece modrá opice 70x100cm
Dětská deka s motivem opic. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11431

Deka Flanell fleece lední medvěd 70x100cm
Dětská deka s motivem ledních medvědů. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100%

micropolyester). Deka je měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11428

Deka Flanell fleece hnědá sovy 70x100cm
Dětská deka s motivem sov. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
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Kod: 11427

Deka Flanell fleece bílá žirafa 70x100cm
Dětská deka s motivem žiraf. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11432

Deka Flanell fleece bílá šnek 70x100cm
Dětská deka s motivem šneků. Chlupatá dětská deka vyrobená z materiálu Flanell fleece (100% micropolyester). Deka

je měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 70 x 100 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11183

Deka Wellsoft aqua
Aqua deka wellsoftDětská deka v barvě aqua vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Rozměr deky je

cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. Deku vyrábíme v ČR. Je to ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 11174

Deka Wellsoft limetka
Limetková deka wellsoftLimetková dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Je to vlastně

chlupatá deka pro děti. Deka je měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 11173

Deka Wellsoft šedá
Šedá deka wellsoftŠedá dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Je to vlastně chlupatá

deka pro děti. Deka je měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10962

Deka Wellsoft zelená
Zelená deka wellsoft Zelená dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Je to vlastně chlupatá

deka pro děti. Deka je měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
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Kod: 10961

Deka Wellsoft smetanová
Smetanová deka wellsoft Smetanová dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10960

Deka Wellsoft béžová
Béžová deka wellsoft Béžová dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je měkká a

hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. Deka ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10959

Deka Wellsoft hnědá
Hnědá deka wellsoft Hnědá dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je měkká a

hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. Deka je ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10958

Deka Wellsoft tmavomodrá
Tmavomodrá deka wellsoft Tmavomodrá dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10957

Deka Wellsoft světlemodrá
Světlemodrá deka wellsoft Světlemodrá dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je

měkká a hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
Kod: 10956

Deka Wellsoft růžová
Růžová deka wellsoft Růžová dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je měkká a

hřejivá. Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. Deka ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
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Kod: 10955

Deka Wellsoft žlutá
Žlutá deka wellsoft Žlutá dětská deka vyrobená z materiálu Wellsoft (100% micropolyesteru). Deka je měkká a hřejivá.

Rozměr deky je cca 100 x 70 cm, lze jí prát v pračce na 30° C, ale nesmí se žehlit. Deka je ...

DPH: 21%

Cena: 222.00 CZK
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 ---> Oboustranné deky fleece bavlna

Kod: 10808

Dětská deka šedo modrá s pejskem fleece bavlna
Šedo-modrá oboustranná deka Šedo modrá dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky

je 75 x 100 cm. Z jedné strany je šedý fleece a z druhé modrá bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10726

Dětská deka zelená s pejskem fleece bavlna
Zelená oboustranná deka Zelená dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je 75 x 100

cm. Z jedné strany je zelený fleece a z druhé zelená bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s úpravou proti ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10725

Dětská deka červeno smetanová s pejskem fleece bavlna
Červeno-smetanová oboustranná deka Červeno smetanová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s

bavlnou. Rozměr deky je 75 x 100 cm. Z jedné strany je červený fleece a z druhé smetanová bavlna. Bavlna je 100% ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10724

Dětská deka oranžová s pejskem fleece bavlna
Oranžová oboustranná deka Oranžová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je 75

x 100 cm. Z jedné strany je oranžový fleece a z druhé oranžová bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10723

Dětská deka smetanová s pejskem fleece bavlna
Smetanová oboustranná deka Smetanová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je

75 x 100 cm. Z jedné strany je smetanový fleece a z druhé smetanová bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10722

Dětská deka žlutá s pejskem fleece bavlna
Žlutá oboustranná deka Žlutá dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je 75 x 100

cm. Z jedné strany je žlutý fleece a z druhé žlutá bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s úpravou proti ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
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Kod: 10721

Dětská deka růžová s pejskem fleece bavlna
Růžová oboustranná deka Růžová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je 75 x

100 cm. Z jedné strany je růžový fleece a z druhé růžová bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10720

Dětská deka hnědo béžová s pejskem fleece bavlna
Hnědo-béžová oboustranná deka Hnědo béžová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr

deky je 75 x 100 cm. Z jedné strany je hnědý fleece a z druhé béžová bavlna. Bavlna je 100% a fleece ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10719

Dětská deka hnědo žlutá s pejskem fleece bavlna
Hnědo-žlutá oboustranná deka Hnědo žlutá dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky

je 75 x 100 cm. Z jedné strany je hnědý fleece a z druhé žlutá bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10718

Dětská deka fialovo smetanová s pejskem fleece bavlna
Fialovo-smetanová oboustranná deka Fialovo smetanová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou.

Rozměr deky je 75 x 100 cm. Z jedné strany je fialový fleece a z druhé smetanová bavlna. Bavlna je 100% a ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10717

Dětská deka šedo zelená s pejskem fleece bavlna
Šedo-zelená oboustranná deka Šedo zelená dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky

je 75 x 100 cm. Z jedné strany je šedý fleece a z druhé zelená bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10716

Dětská deka šedo růžová s pejskem fleece bavlna
Šedo-růžová oboustranná deka Šedo růžová dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky

je 75 x 100 cm. Z jedné strany je šedý fleece a z druhé růžová bavlna. Bavlna je 100% a fleece je ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
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Kod: 10715

Dětská deka modrá s pejskem fleece bavlna
Modrá oboustranná deka Modrá dětská deka s motivem pejska v provedení fleece s bavlnou. Rozměr deky je 75 x 100

cm. Z jedné strany je modrý fleece a z druhé modrá bavlna. Bavlna je 100% a fleece je s úpravou proti ...

DPH: 21%

Cena: 338.00 CZK
Kod: 10215

Deka do kočárku fleece bavlna oranžová s medvídkem
Oranžová deka s fosforeskujícím medvídkem Oranžová dětská deka vhodná do kočárku s medvídkem v provedení fleece

s bavlnou. Rozměr deky je 85 x 90cm. Z jedné strany je oranžový fleece a z druhé proužkovaná ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
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 ---> Sady dvou dek s pejskem

Kod: 10547

Sada dvou dek s pejskem žlutá
Dárková sada žlutáSada obsahuje:1 x lehkou žlutou letní deku ze 100% bavlny v rozměru 90 x 90 cm.1 x fleecovou

žlutou deku ze 100% polyesteru vhodnou pro chladnější dny v rozměru 75 x 100 cm.Deky vyrábíme i ...

DPH: 21%

Cena: 323.00 CZK
Kod: 10546

Sada dvou dek s pejskem růžová
Dárková sada růžováLetní a zimní deka v dárkové sadě obsahuje:1 x růžovou letní deku ze 100% bavlny v rozměru 90

x 90 cm.1 x růžovou fleecovou deku ze 100% polyesteru vhodnou pro chladnější dny v rozměru 75 x ...

DPH: 21%

Cena: 323.00 CZK
Kod: 10545

Sada dvou dek s pejskem oranžová
Sada obsahuje:1 x lehkou letní deku ze 100% bavlny v rozměru 90 x 90 cm.1 x fleecovou deku ze 100% polyesteru

vhodnou pro chladnější dny v rozměru 75 x 100 cm.Tyto dětské deky v dárkovém balení jsou krásným a ...

DPH: 21%

Cena: 323.00 CZK
Kod: 10544

Sada dvou dek s pejskem modrá
Dárková sada modrá Dárková sada dětských dek s motivem pejska obsahuje:1 x modrou letní deku ze 100% bavlny v

rozměru 90 x 90 cm.1 x modrou fleecovou deku ze 100% polyesteru vhodnou pro chladnější dny v rozměru 75 x ...

DPH: 21%

Cena: 323.00 CZK
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 ---> Zateplené dětské deky

Kod: 11165

Zimní deka berušky
Zimní zateplená dekaDětská deka ze 100% bavlny s motivem berušek a výplní z dutého vlákna. Rozměr deky je 70 x

100 cm. Deku lze prát na 40° C. Deka je vhodná do chladného počasí. Potisk berušek je jen z jedné ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 10809

Zateplená dětská deka šedo modrá
Šedo modrá zimní deka Zateplená kojenecká deka s pejskem má šedou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% modré

bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10714

Zateplená dětská deka červeno smetanová
Červeno smetanová zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má červenou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100%

smetanové bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10713

Zateplená dětská deka oranžová
Oranžová zimní deka Oranžová deka na zimu s pejskem má vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je

zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, protože Valtherm má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10712

Zateplená dětská deka smetanová
Smetanová zimní deka Smetanová deka do kočárku s pejskem má vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% bavlny a

uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, protože Valtherm má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10711

Zateplená dětská deka žlutá
Žlutá zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má žlutou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% žluté bavlny a

uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, protože ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 10710

Zateplená dětská deka zelená
Zelená zimní deka Zateplená dečka do kočárku s pejskem má zelenou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% zelené

bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10709

Zateplená dětská deka hnědo béžová
Hnědo béžová zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má hnědou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100%

béžové bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10708

Zateplená dětská deka hnědo žlutá
Hnědo žlutá zimní deka Zateplená dětská dečka s pejskem má hnědou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% žluté

bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10707

Zateplená dětská deka fialovo smetanová
Fialovo smetanová zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má fialovou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100%

smetanové bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10706

Zateplená dětská deka šedo zelená
Šedo zelená zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má šedou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% zelené

bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10705

Zateplená dětská deka šedo růžová
Šedo růžová zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má šedou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% růžové

bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 10704

Zateplená dětská deka modrá
Modrá zimní deka Zateplená dětská deka s pejskem má modrou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100% modré bavlny

a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý rok, protože ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10703

Zateplená dětská deka růžová
Růžová zimní deka Zateplená zimní deka do kočárku s pejskem má růžovou vrchní stranu z flísu, podšívku ze 100%

růžové bavlny a uvnitř je zateplená dutým vláknem značky Valtherm. Deka má použití po celý ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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 ---> Zimní merino deky

Kod: 11028

Zimní deka černá merino softshell
Zimní černá deka Nepromokavá a teplá deka v černé barvě vhodná do kočárku. Vnější látka Softshell je nepromokavá

a prodyšná. Vnitřní vrstva deky je z ovčí merino vlny. Rozměr deky je cca 70x95cm. Merino ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
Kod: 11027

Zimní deka hnědá merino softshell
Zimní hnědá deka Nepromokavá a teplá deka v hnědé barvě vhodná do kočárku. Vnější látka Softshell je nepromokavá

a prodyšná. Vnitřní vrstva deky je z ovčí merino vlny. Rozměr deky je cca 70x95cm. Merino ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
Kod: 11025

Zimní deka červená merino softshell
Zimní červená deka Nepromokavá a teplá deka v červené barvě vhodná do kočárku. Vnější látka Softshell je

nepromokavá a prodyšná. Vnitřní vrstva deky je z ovčí merino vlny v úpravě beránek. Rozměr deky je ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
Kod: 11024

Zimní deka zelená merino softshell
Zimní zelená deka Nepromokavá a teplá deka v zelené barvě vhodná do kočárku. Vnější látka Softshell je

nepromokavá a prodyšná. Vnitřní vrstva deky je z ovčí merino vlny v úpravě beránek. Rozměr deky je cca ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
Kod: 11023

Zimní deka tyrkysová merino softshell
Zimní tyrkysová deka Nepromokavá a teplá deka v tyrkysové barvě vhodná do kočárku. Vnější látka Softshell je

nepromokavá a prodyšná. Vnitřní vrstva deky je z ovčí merino vlny. Rozměr deky je cca 70x95cm. ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
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 ---> Dětské přikrývky

Kod: 11300

Dětská zateplená přikrývka modro-žlutá
Zateplená dětská přikrývka s fosforeskujícími výšivkamiPřikrývka je z jedné strany z tmavomodrého flísu a jsou na ní

fosforeskující výšivky hvězd a měsíce, z druhé strany je ze žluté bavlny. Uvnitř je ...

DPH: 21%

Cena: 890.00 CZK
Kod: 11060

Přikrývka zateplená se svítícíma ovačkama + polštář
Zimní dětská přikrývkaPřikrývka zateplená pro děti s ovečkama, které ve tmě svítí. Barva přikrývky je tmavomodrá, jako noční

obloha. Rozměr přikrývky je 100 x 150 cm. Vrchní strana je vyrobená z ...

DPH: 21%

Cena: 899.00 CZK
Kod: 11059

Přikrývka se svítícíma ovačkama + polštář
Dětská přikrývka s polštářemPřikrývka pro děti s ovečkama, které ve tmě svítí. Barva přikrývky je tmavomodrá, jako noční

obloha. Rozměr přikrývky je 100 x 150cm. Vrchní strana je vyrobená z ...

DPH: 21%

Cena: 799.00 CZK
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 ---> Letní deky bambus

Kod: 11347

Oboustranná bambusová deka berušky
Bambusová deka berušky.  Oboustranná bambusová deka s motivem berušek na vrchní bavlněné straně. Spodní

strana je z přírodní nebarvené bambusové viskózy. Velikost deky je 70 x 100 cm. Bambus má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11138

Oboustranná bambusová deka mořský svět modrá
Bambusová deka modrý mořský svět&nbsp;Oboustranná bambusová deka s motivem mořského světa na vrchní

bavlněné straně. Spodní strana je z přírodní nebarvené bambusové viskózy. Velikost deky je 70 x 100 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10894

Deka bambus růžový proužek 160 x 200 cm
Letní deka s růžovými proužky. Rozměr deky je 160 x 200 cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25%

bavlna. Bambusový textil má výborné termo vlasnosti - v horku chladí a v zimě hřeje. Praní na 30°C. ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10891

Deka bambus hnědo béžový proužek 160 x 200 cm
Letní deka s hnědo béžovými proužky. Rozměr deky je 160 x 200 cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25%

bavlna. Bambusový textil má výborné termo vlasnosti - v horku chladí a v zimě hřeje. Praní na ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10889

Deka bambus modro tyrkysový proužek 160 x 200 cm
Letní deka s modro tyrkysovými proužky. Rozměr deky je 160 x 200 cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a

25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo vlasnosti - v horku chladí a v zimě hřeje. Praní na ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10888

Deka bambus tmavě modro zelený proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior tmavomodré a zelené proužkyLetní deka s tmavomodro zelenými proužky. Rozměr deky je 100 x

135 cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
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Kod: 10887

Deka bambus oranžovo zelený proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior oranžové a zelené proužkyLetní deka s oranžovo zelenými proužky. Rozměr deky je 100 x 135

cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
Kod: 10886

Deka bambus oranžovo hnědý proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior oranžové a hnědé proužkyLetní deka s oranžovo hnědými proužky. Rozměr deky je 100 x 135 cm.

Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
Kod: 10885

Deka bambus růžový proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior růžové proužkyLetní deka s růžovými proužky. Rozměr deky je 100 x 135 cm. Složení materiálu je

75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo vlasnosti - v horku ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
Kod: 10882

Deka bambus hnědo béžový proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior hnědé a béžové proužkyLetní deka s hnědo béžovými proužky. Rozměr deky je 100 x 135 cm.

Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
Kod: 10880

Deka bambus modro tyrkysový proužek 100 x 135 cm
Bambusová deka junior modré a tyrkysové proužkyLetní deka s modro tyrkysovými proužky. Rozměr deky je 100 x 135

cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% bavlna. Bambusový textil má výborné termo ...

DPH: 21%

Cena: 449.00 CZK
Kod: 10830

Deka letní bambusová zeleno hnědý proužek
Bambusová deka zelené a hnědé proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v

horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
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Kod: 10829

Deka letní bambusová hnědo béžový proužek
Bambusová deka hnědé a béžové proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v horku

chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
Kod: 10827

Deka letní bambusová modro tyrkysový proužek
Bambusová deka modré a tyrkysové proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v

horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
Kod: 10828

Deka letní bambusová tmavě modro zelený proužek
Bambusová deka tmavomodré a zelené proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti

- v horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
Kod: 10391

Deka letní bambusová modro zelený proužek
Bambusová deka modré a zelené proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v

horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
Kod: 10390

Deka letní bambusová oranžovo hnědý proužek
Bambusová deka oranžové a hnědé proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v

horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
Kod: 10368

Deka letní bambusová modrý proužek
Bambusová deka modré proužkyDeka je vyrobená z bambusové viskózy, který má úžasné termo vlasnosti - v horku chladí

a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. Složení materiálu je 75% bambusová viskóza a 25% ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
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Kod: 10369

Deka letní bambusová růžový proužek
Bambusová deka růžové proužkyLetní dětská deka s růžovými proužky. Deka je vyrobená z bambusové viskózy, který má

úžasné termo vlasnosti - v horku chladí a v zimě hřeje. Rozměr deky je 80 x 90 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 149.00 CZK
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 ---> Dětské deky biobavlna a bavlna

Kod: 11415

Letní deka z biobavlny žirafy korálově-červená
Dětská deka z biobavlny - korálové žirafky. Letní deka ze 100% biobavlny. Rozměr bio deky je 70 x 100 cm. Při

pěstování Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva, ani chemické hubící prostředky. Během její ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
Kod: 11346

Deka mořský svět modrý
Letní bavlněná deka modrá Dětská deka ze 100% bavlny s motivem mořského světa. Rozměr deky je 70 x 100 cm.

Deku lze prát na 40° C. Deka je lehounká, vzdušná a je vhodná do teplého počasí. Potisk mořského ...

DPH: 21%

Cena: 165.00 CZK
Kod: 10385

Letní deka z biobavlny zelený lem
Dětská deka z přírodní biobavlny se zeleným lemovánímRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do

kočárku, nebo celoročně do postýlky. Deku lze prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování biobavlny ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10388

Letní deka z biobavlny růžový lem
Dětská deka z přírodní biobavlny s růžovým lemovánímRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do

kočárku, nebo celoročně do postýlky. Deku lze prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování biobavlny ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10386

Letní deka z biobavlny modrý lem
Dětská deka z přírodní biobavlny s modrým lemovánímRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do

kočárku, nebo celoročně do postýlky. Deku lze prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování biobavlny ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10370

Letní deka z biobavlny červený lem
Dětská deka z přírodní biobavlny s červeným lemovánímRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do

kočárku, nebo celoročně do postýlky. Deku lze prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování biobavlny ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
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Kod: 11333

Letní deka z biobavlny žirafy aqua
Dětská deka z biobavlny - aqua žirafkyLetní deka ze 100% biobavlny. Rozměr bio deky je 70 x 100 cm. Při pěstování

Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva, ani chemické hubící prostředky. Během její sklizně i ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
Kod: 11164

Letní deka berušky
Letní bavlněná dekaDětská deka ze 100% bavlny s motivem berušek. Rozměr deky je 70 x 100 cm. Deku lze prát na

40° C. Deka je lehounká, vzdušná a je vhodná do teplého počasí. Potisk berušek je jen z jedné strany, ...

DPH: 21%

Cena: 165.00 CZK
Kod: 11143

Letní deka z biobavlny žirafy
Dětská deka z biobavlny - žirafkyLetní deka ze 100% biobavlny. Rozměr bio deky je 70 x 100 cm. Při pěstování Bio

bavlny nejsou použity umělé hnojiva, ani chemické hubící prostředky. Během její sklizně i ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
Kod: 11076

Letní deka z biobavlny rybičky růžové
Dětská deka z biobavlny - růžové rybičkyLetní deka ze 100% biobavlny s růžovým potiskem. Rozměr bio deky je 70 x

100 cm. Při pěstování Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva, ani chemické hubící prostředky. ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
Kod: 11073

Letní deka z biobavlny rybičky modré
Dětská deka z biobavlny - modré rybičkyLetní deka ze 100% biobavlny. Rozměr bio deky je 70 x 100 cm. Při pěstování

Bio bavlny nejsou použity umělé hnojiva, ani chemické hubící prostředky. Během její sklizně i ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
Kod: 10660

Oboustranná deka biobavlna oranžová s tučňákem
Oranžová oboustranná deka z biobavlnyDětská deka z biobavlny s motivem tučňáka. Deka je ušitá z dvou vrstev

oboulícní 100% biobavlny. Velikost deky je 90 x 90 cm. Praní na 40° C.BiobavlnaOrganická bavlna / ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
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Kod: 10659

Oboustranná deka biobavlna růžová s tučňákem
Růžová oboustranná deka z biobavlnyDětská deka z biobavlny s motivem tučňáka. Deka je ušitá z dvou vrstev

oboulícní 100% biobavlny. Velikost deky je 90 x 90 cm. Praní na 40° C.BiobavlnaOrganická bavlna / biobavlna ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10657

Oboustranná deka biobavlna modrá s tučňákem
Modrá oboustranná deka z biobavlnyDětská deka z biobavlny s motivem tučňáka. Deka je ušitá z dvou vrstev oboulícní

100% biobavlny. Velikost deky je 90 x 90 cm. Praní na 40° C.BiobavlnaOrganická bavlna / biobavlna je ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10656

Oboustranná deka biobavlna zelená s tučňákem
Zelená oboustranná dětská deka z biobavlnyDeka je ušitá z dvou vrstev oboulícní 100% biobavlny a je na ní výšivka

tučňáka. Velikost deky je 90 x 90 cm. Praní na 40° C.BiobavlnaOrganická bavlna / biobavlna je ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10655

Oboustranná deka biobavlna žlutá s tučňákem
Žlutá oboustranná deka z biobavlnyDětská deka z biobavlny s motivem tučňáka. Deka je ušitá z dvou vrstev oboulícní

100% biobavlny. Velikost deky je 90 x 90 cm. Praní na 40° C.BiobavlnaOrganická bavlna / biobavlna ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 10436

Letní deka z biobavlny přírodní
Letní dětská deka ze 100% nebarvené biobavlnyRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do kočárku,

nebo celoročně do postýlky. Deka je hebounká a savá a lze ji prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10433

Letní deka z biobavlny zelená
Zelená letní dětská deka ze 100% biobavlnyRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do kočárku, nebo

celoročně do postýlky. Deka je hebounká a savá a lze ji prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10432

Letní deka z biobavlny modrá
Modrá letní dětská deka ze 100% biobavlnyRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do kočárku, nebo
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celoročně do postýlky. Deka je hebounká a savá a lze ji prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
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Kod: 10431

Letní deka z biobavlny růžová
Růžová letní dětská deka ze 100% biobavlnyRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do kočárku, nebo

celoročně do postýlky. Deka je hebounká a savá a lze ji prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10387

Letní deka z biobavlny oranžový lem
Dětská deka z přírodní biobavlny s oranžovým lemovánímRozměr bio deky je 70 x 100 cm. Deka je vhodná na léto do

kočárku, nebo celoročně do postýlky. Deku lze prát na 40° C.BiobavlnaPři pěstování biobavlny ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
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 ---> Oboustranné deky merino

Kod: 11163

Dětská merino deka zelená
Zelená merino dekaDětská deka s podšívkou z úpletu z merino vlny. Gramáž merina je 200g/m2, 100% MERINO extra

18,5 µm. Vnější strana je vyrobená ze 100% bavlny. Velikost deky je 70 x 100 cm. Merino má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 790.00 CZK
Kod: 11162

Dětská merino deka tyrkysová
Tyrkysová merino dekaDětská deka s podšívkou z úpletu z merino vlny. Gramáž merina je 200g/m2, 100% MERINO

extra 18,5 µm. Vnější strana je vyrobená ze 100% bavlny. Velikost deky je 70 x 100 cm. Merino má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 790.00 CZK
Kod: 11161

Dětská merino deka růžová
Růžová merino dekaDětská deka s podšívkou z úpletu z merino vlny. Gramáž merina je 200g/m2, 100% MERINO extra

18,5 µm. Vnější strana je vyrobená ze 100% bavlny. Velikost deky je 70 x 100 cm. Merino má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 790.00 CZK
Kod: 11160

Dětská merino deka modrá
Modrá merino dekaDětská deka s podšívkou z úpletu z merino vlny. Gramáž merina je 200g/m2, 100% MERINO extra

18,5 µm. Vnější strana je vyrobená ze 100% bavlny. Velikost deky je 70 x 100 cm. Merino má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 790.00 CZK
Kod: 11159

Dětská merino deka hnědá
Hnědá merino dekaDětská deka s podšívkou z úpletu z merino vlny. Gramáž merina je 200g/m2, 100% MERINO extra

18,5 µm. Vnější strana je vyrobená ze 100% bavlny. Velikost deky je 70 x 100 cm. Merino má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 790.00 CZK
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 ---> Fusaky do kočárků

Kod: 11483

Fusak hnědo-hnědý s fleece podšívkou
Hnědý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev materilálu:

vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - fleece. ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11479

Fusak černo-šedý s fleece podšívkou
Černo-šedý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11482

Fusak hnědo-béžový s fleece podšívkou
Hnědo-béžový fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11480

Fusak tmavomodrý s fleece podšívkou
Tmavomodrý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11475

Fusak černo-tmavomodrý s fleece podšívkou
Černo-tmavomodrý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11484

Fusak černo-černý s fleece podšívkou
Černý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev materilálu:

vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - fleece. ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
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Kod: 11476

Fusak černo-světlemodrý s fleece podšívkou
Černo-modrý fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11477

Fusak černo-růžový s fleece podšívkou
Černo-růžový fusak do kočárku Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11478

Fusak černo-béžový s fleece podšívkou
Černo-béžový fusak do kočárku. Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev

materilálu: vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 11481

Fusak béžový s fleece podšívkou
Béžový fusak do kočárku. Fusak s užitím od podzimu až do jara, 0 až 3 roky. Fusak je vyrobený z tří vrstev materilálu:

vnější - nepromokavá plášťovina / výplň - oteplovací rouno Valtherm / podšívka - ...

DPH: 21%

Cena: 1190.00 CZK
Kod: 10552

Fusak do kočárku červený
Červený fusak do kočárku i autosedačky Fusak červený s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete od podzimu až

do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece podšívky ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
Kod: 10517

Fusak do kočárku černo červený
Černo-červený fusak do kočárku i autosedačky Fusak černo červený s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete

od podzimu až do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
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Kod: 10510

Fusak do kočárku černo oranžový
Černo-oranžový fusak do kočárku i autosedačky Fusak černo oranžový s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete

od podzimu až do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
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 ---> Fusaky s beránkem z biobavlny

Kod: 11422

Nový černý fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak černý. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0 měsíců

do cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
Kod: 11420

Nový zelený fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak zelený. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0 měsíců

do cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
Kod: 11424

Nový růžový fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak růžový. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0 měsíců

do cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
Kod: 11423

Nový hnědý fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak hnědý. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0 měsíců

do cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
Kod: 11425

Nový červený fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak červený. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0

měsíců do cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
Kod: 11421

Nový šedý fusak s beránkem z biobavlny
Bio fusak šedý. Inovovaný zimní fusak s podšívkou ze 100% biobavlny v úpravě beránek. Užití fusaku je od 0 měsíců do

cca 3 let věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 1796.00 CZK
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Kod: 11297

Fusak béžový s beránkem z biobavlny
Béžový fusak s podšívkou z biobavlnyZimní fusak béžový s beránkem do kočárku s užitím od 0 měsíců do cca 3 let věku dítěte.

Beránek je vyrobený ze 100% BIO BAVLNY.Fusak je určený především do chladného ...

DPH: 21%

Cena: 1699.00 CZK
Kod: 10523

Fusak zelený s beránkem z biobavlny
Zelený fusak s podšívkou z biobavlny Zimní fusak zelený s beránkem do kočárku s užitím od 0 měsíců do cca 3 let věku dítěte.

Beránek je vyrobený ze 100% BIO BAVLNY.Fusak je určený především do chladného ...

DPH: 21%

Cena: 1699.00 CZK
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 ---> Merino fusaky z ovčí vlny

Kod: 11452

Nový merino fusak zelený
Zelený merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - čímž ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11451

Nový merino fusak tyrkysový
Tyrkysový merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11450

Nový merino fusak tmavomodrý
Tmavomodrý merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let

věku dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11449

Nový merino fusak šedý
Šedý merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - čímž ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11448

Nový merino fusak růžový
Růžový merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11447

Nový merino fusak hnědý
Hnědý merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - čímž ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
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Kod: 11446

Nový merino fusak fialový
Fialový merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11445

Nový merino fusak červený
Červený merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11444

Nový merino fusak černý
Černý merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - čímž ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
Kod: 11443

Nový merino fusak béžový
Béžový merino fusak z ovčí vlny. Inovovaný zimní fusak s podšívkou z merino vlny. Užití fusaku je od 0 měsíců do cca 3 let věku

dítěte. Fusak pasuje do všech typů kočárků, má odepínací nánožník - ...

DPH: 21%

Cena: 2690.00 CZK
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 ---> Rukávníky na kočárky

Kod: 11289

Nový rukávník na kočárek hnědo béžový
Hnědo béžový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před

chladem i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11281

Nový rukávník na kočárek černo tyrkysový
Černo tyrkysový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před

chladem i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11280

Nový rukávník na kočárek černo limetkový
Černo limetkový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před

chladem i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11118

Nový rukávník na kočárek černo modrý
Černo modrý rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11096

Nový rukávník na kočárek černo zelený
Černo zelený rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11095

Nový rukávník na kočárek černo oranžový
Černo oranžový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před

chladem i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
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Kod: 11092

Nový rukávník na kočárek hnědo hnědý
Hnědo hnědý rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11091

Nový rukávník na kočárek černo růžový
Černo růžový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11090

Nový rukávník na kočárek černo fialový
Černo fialový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11089

Nový rukávník na kočárek černo červený
Černo červený rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před

chladem i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11088

Nový rukávník na kočárek černo černý
Černo černý rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem i

deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11087

Nový rukávník na kočárek černo béžový
Černo béžový rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem

i deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z bavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11085

Nový rukávník na kočárek s beránkem z biobavlny
Biobavlněný rukávník se zapínáním na zipRukávník je praktickým doplňkem kočárku, který ochrání ruce před chladem i
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deštěm. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z biobavlněného ...

DPH: 21%

Cena: 454.00 CZK
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Kod: 10536

Rukávník na kočárek černo oranžový
Černo oranžový rukávník se zapínáním na druky Rukávník je praktickým doplňkem, který ochrání ruce před chladem i

deštěm. V zimním období je nutné každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
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 ---> Rukávníky z merino vlny

Kod: 11455

Merino rukávník tmavomodrý z ovčí vlny
Tmavomodrý merino rukávník. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z ovčí vlny Merino a uvnitř je

zateplený oteplovacím rounem značky Valtherm. Rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11454

Merino rukávník růžový z ovčí vlny
Růžový merino rukávník. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z ovčí vlny Merino a uvnitř je

zateplený oteplovacím rounem značky Valtherm. Rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11453

Merino rukávník fialový z ovčí vlny
Fialový merino rukávník. Vrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z ovčí vlny Merino a uvnitř je

zateplený oteplovacím rounem značky Valtherm. Rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11282

Merino rukávník béžový z ovčí vlny
Béžový merino rukávníkVrchní vrstva je z nepromokavé plášťoviny, vnitřní vrstva z ovčí vlny Merino a uvnitř je

zateplený oteplovacím rounem značky Valtherm. Rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11187

Merino rukávník tyrkysový z ovčí vlny
Tyrkysový merino rukávníkTyrkysový rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období

je nutné každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11101

Merino rukávník hnědý z ovčí vlny
Hnědý merino rukávníkHnědý rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období je

nutné každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po několikerém ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
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Kod: 11100

Merino rukávník červený z ovčí vlny
Červený merino rukávníkČervený rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období je

nutné každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11098

Merino rukávník šedý z ovčí vlny
Šedý merino rukávníkŠedý rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období je nutné

každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po několikerém ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11097

Merino rukávník zelený z ovčí vlny
Zelený merino rukávníkZelený rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období je

nutné každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po několikerém ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11093

Hnědý merino rukávník s velbloudí vlnou
Merino rukávník s velbloudí vlnouHnědý rukávník z ovčí Merino vlny a s přídavkem vlny velbloudí. Rukávník ochrání

ruce před chladem i deštěm. V zimním období je nutné každou chvíli otírat miminkům nos a ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
Kod: 11086

Merino rukávník černý z ovčí vlny
Merino RukávníkČerný rukávník z ovčí Merino vlny ochrání ruce před chladem i deštěm. V zimním období je nutné

každou chvíli otírat miminkům nos a s rukavicemi je to velmi obtížné - po několikerém ...

DPH: 21%

Cena: 696.00 CZK
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 ---> Letní zavinovačky

Kod: 11458

Letní zavinovačka fialová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: fialovo-smetanová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11459

Letní zavinovačka červená pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: červeno-smetanová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu

a podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11464

Letní zavinovačka hnědožlutá pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: hnědo-žlutá pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11457

Letní zavinovačka žlutá pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: žlutá pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku ze

100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11456

Letní zavinovačka modrá pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: modrá pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11461

Letní zavinovačka hnědobéžová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: hnědo-béžová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
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Kod: 11460

Letní zavinovačka šedomodrá pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedomodrá pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11462

Letní zavinovačka béžová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: béžová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11463

Letní zavinovačka zelená pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: zelená pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11402

Letní zavinovačka smetanová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: smetanová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11401

Letní zavinovačka šedá-zelená pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedá-zelená pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11400

Letní zavinovačka šedá-růžová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedá-růžová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
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Kod: 11399

Letní zavinovačka růžová pejsek
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: růžová pejsek. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11398

Letní zavinovačka tmavomodrá-autíčka
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: tmavomodrá-autíčka. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11397

Letní zavinovačka světlemodrá-autíčka
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: světlemodrá-autíčka. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11396

Letní zavinovačka šedá-oranžová
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedá-oranžová. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11395

Letní zavinovačka šedá-limetka
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedá-limetka. Zavinovačka má vrchní stranu z fleece a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11394

Letní zavinovačka šedá-puntíky
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: šedá-puntíky. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
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Kod: 11393

Letní zavinovačka růžová-princezny
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: růžová-princezny. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11392

Letní zavinovačka hnědá-oranžová
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: hnědá-oranžová. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11391

Letní zavinovačka hnědá-limetka
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: hnědá-limetka. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11390

Letní zavinovačka černá-fuchsie
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: černá-fuchsie. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11389

Letní zavinovačka černá-aqua
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: černá-aqua. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11388

Letní zavinovačka černá-berušky
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: černá-berušky. Zavinovačka má vrchní stranu z fleece a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
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Kod: 11387

Letní zavinovačka bílá-obláčky
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: bílá-obláčky. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a podšívku

ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do autosedačky s ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11386

Letní zavinovačka smetanová-kytičky
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: smetanová-kytičky. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11385

Letní zavinovačka béžová-obláčky
Letní zavinovačka do autosedačky v barevném provedení: béžová-obláčky. Zavinovačka má vrchní stranu z flísu a

podšívku ze 100% bavlny. Zavinovačka má použití od jara do podzimu, lze jí použít do ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
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 ---> Zateplené zavinovačky

Kod: 11468

Zimní zavinovačka fialová pejsek
Fialovo-smetanová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má fialovou vrchní stranu z

flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11472

Zimní zavinovačka červená pejsek
Červeno-smetanová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má červenou vrchní stranu z

flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11466

Zimní zavinovačka oranžová pejsek
Oranžová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má oranžovou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11467

Zimní zavinovačka hnědožlutá pejsek
Hnědo-žlutá zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má hnědou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11469

Zimní zavinovačka žlutá pejsek
Žlutá zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má žlutou vrchní stranu z flísu, podšívku ze

100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má použití ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11470

Zimní zavinovačka modrá pejsek
Modrá zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má modrou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má použití ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11474

Zimní zavinovačka hnědobéžová pejsek
Hnědo-béžová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má hnědou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11471

Zimní zavinovačka šedomodrá pejsek
Šedo-modrá zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11465

Zimní zavinovačka béžová pejsek
Béžová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má béžovou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11473

Zimní zavinovačka zelená pejsek
Zelená zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má zelenou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má použití ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11371

Zimní zavinovačka smetanová pejsek
Smetanová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má smetanovou vrchní stranu z

flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11370

Zimní zavinovačka šedá-zelená pejsek
Šedo zelená zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11369

Zimní zavinovačka šedá-růžová pejsek
Šedo růžová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11368

Zimní zavinovačka růžová pejsek
Růžová zavinovačka do autosedačky s pejskem na kapuci. Zateplená zavinovačka má růžovou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11367

Zimní zavinovačka tmavomodrá-autíčka
Tmavomodrá zavinovačka do autosedačky s podšívkou s autíčky. Zateplená zavinovačka má tmavomodrou vrchní stranu

z flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11366

Zimní zavinovačka světle modrá-autíčka
Světle modrá zavinovačka do autosedačky s podšívkou s autíčky. Zateplená zavinovačka má světle modrou vrchní stranu

z flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11365

Zimní zavinovačka šedá-oranžová
Šedá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě pomeranče. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11364

Zimní zavinovačka šedá-limetka
Šedá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě limetky. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11363

Zimní zavinovačka šedá-puntíky
Šedá zavinovačka do autosedačky s podšívkou s puntíkami. Zateplená zavinovačka má šedou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11362

Zimní zavinovačka růžová-princezny
Růžová zavinovačka do autosedačky s podšívkou s princeznami. Zateplená zavinovačka má růžovou vrchní stranu z

flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11361

Zimní zavinovačka hnědá-oranžová
Hnědá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě pomeranče. Zateplená zavinovačka má hnědou vrchní stranu z

flísu, podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11360

Zimní zavinovačka hnědá-limetka
Hnědá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě limetky. Zateplená zavinovačka má hnědou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11359

Zimní zavinovačka černá-fuchsie
Černá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě fuchsie. Zateplená zavinovačka má černou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11358

Zimní zavinovačka černá-aqua
Černá zavinovačka do autosedačky s podšívkou v barvě aqua. Zateplená zavinovačka má černou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11357

Zimní zavinovačka černá-berušky
Černá zavinovačka do autosedačky s podšívkou s beruškami. Zateplená zavinovačka má černou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11356

Zimní zavinovačka bílá-obláčky
Bílá zavinovačka do autosedačky s podšívkou s obláčky. Zateplená zavinovačka má bílou vrchní stranu z flísu, podšívku

ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11355

Zimní zavinovačka smetanová-kytičky
Smetanová zavinovačka do autosedačky s podšívkou s kytičkami. Zateplená zavinovačka má bílou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11354

Zimní zavinovačka béžová-obláčky
Béžová zavinovačka do autosedačky s podšívkou s obláčky. Zateplená zavinovačka má béžovou vrchní stranu z flísu,

podšívku ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým vláknem značky Valtherm. Zavinovačka má ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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 ---> Rychlozavinovačky

Kod: 11337

Bio rychlozavinovačka do sedačky zelená
Rychlozavinovačka do autosedačky zelenáRychlozavinovačka vyrobená z bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a

biobavlněného úpletu (100% biobavlna), který účině pohlcuje vlhkost. Rychlozavinovačku je možné ...

DPH: 21%

Cena: 373.00 CZK
Kod: 11335

Rychlozavinovačka do sedačky limetka
Rychlozavinovačka do autosedačky v barvě limetkaRychlozavinovačka vyrobená z bavlněného kojeneckého plyše (80%

bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna), který účině pohlcuje vlhkost. Rychlozavinovačku je možné ...

DPH: 21%

Cena: 349.00 CZK
Kod: 11332

Bio rychlozavinovačka růžová
Růžová rychlo-zavinovačka z biobavlnyBio rychlozavinovačka je vyrobená z biobavlny (100%), antialergického dutého vlákna a z

růžového kojeneckého plyše (80% bavlna). Podšívka rychlozavinovačky je z heboučké bio ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11331

Bio rychlozavinovačka hnědá
Hnědá rychlo-zavinovačka z biobavlnyBio rychlozavinovačka je vyrobená z biobavlny (100%), antialergického dutého vlákna a z

hnědého kojeneckého plyše (80% bavlna). Podšívka rychlozavinovačky je z heboučké bio ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 11291

Bavlněná rychlozavinovačka fialová
Fialová rychlozavinovačkaRychlozavinovačka vyrobená z fialového bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného

úpletu (100% bavlna), který účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11182

Žlutá rychlozavinovačka bio bio
Žlutá bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má vnější

stranu ze žluté biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
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Kod: 11181

Zelená rychlozavinovačka bio bio
Zelená bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má vnější

stranu ze zelené biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 11180

Růžová rychlozavinovačka bio bio
Růžová bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má vnější

stranu z růžové biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 11179

Přírodní rychlozavinovačka bio bio
Přírodní bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má vnější

stranu z přírodní biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 11178

Oranžová rychlozavinovačka bio bio
Oranžová bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má

vnější stranu z oranžové biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 11177

Modrá rychlozavinovačka bio bio
Modrá bio zavinovačkaKojenecká rychlozavinovačka v provedení biobavlna-vatelín-biobavlna. Zavinovačka má vnější

stranu z modré biobavlny, uvnitř je zateplená vatelínem (dutým vláknem) a podšívku má z ...

DPH: 21%

Cena: 450.00 CZK
Kod: 11166

Kojenecká zavinovačka berušky
Bavlněná zavinovačkaKojenecká zavinovačka ve velikosti 75 x 75 cm. Zavinovačka je ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněná dutým

vláknem. Zapínání je na suchý zip. Praní na 40° C.Popis výrobku - bavlněná ...

DPH: 21%

Cena: 360.00 CZK
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Kod: 10371

Bio rychlozavinovačka zelená
Zelená rychlo-zavinovačka z biobavlny Bio rychlozavinovačka je vyrobená z biobavlny (100%), antialergického dutého vlákna a ze

zeleného kojeneckého plyše (80% bavlna). Podšívka rychlozavinovačky je z heboučké bio ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10372

Bio rychlozavinovačka béžová
Béžová rychlo-zavinovačka z biobavlny Bio rychlozavinovačka je vyrobená z biobavlny (100%), antialergického dutého vlákna a z

béžového kojeneckého plyše (80% bavlna). Podšívka rychlozavinovačky je z heboučké ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10373

Bio rychlozavinovačka modrá
Modrá rychlo-zavinovačka z biobavlny Bio rychlozavinovačka je vyrobená z biobavlny (100%), antialergického dutého vlákna a z

modrého kojeneckého plyše (80% bavlna). Podšívka rychlozavinovačky je z heboučké bio ...

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10314

Rychlozavinovačka modrá fleece bavlna
Modrá rychlozavinovačka Rychlozavinovačka vyrobená z modrého fleecu (100% polyester) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který dobře saje pot, uvnitř je rychlozavinovačka zateplená vatelínem (100% polyester), ...

DPH: 21%

Cena: 277.00 CZK
Kod: 10315

Rychlozavinovačka smetanová fleece bavlna
Smetanová rychlozavinovačka Rychlozavinovačka vyrobená ze smetanového fleecu (100% polyester) a bavlněného úpletu (100%

bavlna), který dobře saje pot, uvnitř je rychlozavinovačka zateplená vatelínem (100% ...

DPH: 21%

Cena: 277.00 CZK
Kod: 10316

Rychlozavinovačka béžová fleece bavlna
Béžová rychlozavinovačka Rychlozavinovačka vyrobená z béžového fleecu (100% polyester) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který dobře saje pot, uvnitř je rychlozavinovačka zateplená vatelínem (100% polyester), ...

DPH: 21%

Cena: 277.00 CZK
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Kod: 10317

Rychlozavinovačka růžová fleece bavlna
Růžová rychlozavinovačka Rychlozavinovačka vyrobená z růžového fleecu (100% polyester) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který dobře saje pot, uvnitř je rychlozavinovačka zateplená vatelínem (100% polyester), ...

DPH: 21%

Cena: 277.00 CZK
Kod: 10318

Rychlozavinovačka žlutá fleece bavlna
Žlutá rychlozavinovačka Rychlozavinovačka vyrobená ze žlutého fleecu (100% polyester) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který dobře saje pot, uvnitř je rychlozavinovačka zateplená vatelínem (100% polyester), ...

DPH: 21%

Cena: 277.00 CZK
Kod: 10312

Bavlněná rychlozavinovačka růžová
Rychlozavinovačka vyrobená z růžového bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna), který

účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná také rychlozavinovačka, je ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 10311

Bavlněná rychlozavinovačka zelená
Rychlozavinovačka vyrobená ze zeleného bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna), který

účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná také rychlozavinovačka, je ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 10309

Bavlněná rychlozavinovačka smetanová
Rychlozavinovačka vyrobená ze smetanového bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná také rychlozavinovačka, ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 10308

Bavlněná rychlozavinovačka modrá
Rychlozavinovačka vyrobená z modrého bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna), který

účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná také rychlozavinovačka, je ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
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 ---> Kojenecké spací pytle 60 cm

Kod: 11167

Kojenecký spací pytel berušky
Bavlněný spací pytelKojenecký spací pytel v délce 60 cm, spací pytel je ušitý ze 100% bavlny a uvnitř je vyplněný dutým

vláknem. Obě ramínka jsou rozepínací pomocí druků a po straně spacího pytle je zip. ...

DPH: 21%

Cena: 590.00 CZK
Kod: 10740

Kojenecký spací pytel béžový 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Béžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký plyš

je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10741

Kojenecký spací pytel červený 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Červený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký

plyš je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10288

Kojenecký spací pytel žlutý 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Žlutý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký plyš je z

vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10289

Kojenecký spací pytel zelený 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Zelený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký plyš je

z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10278

Kojenecký spací pytel oranžový 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Oranžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký

plyš je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
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Kod: 10277

Kojenecký spací pytel růžový 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Růžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký plyš

je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10276

Kojenecký spací pytel modrý 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Modrý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký plyš

je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
Kod: 10275

Kojenecký spací pytel smetanový 60 cm
Spinkání v teploučku, miláček se už neodkope. Smetanový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Kojenecký

plyš je z vrchu, podšívka je bavlněná a uvnitř je spací pytel zateplený.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 506.18 CZK
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 ---> Dětské spací pytle 90 cm

Kod: 10734

Dětský spací pytel fialový 90 cm
Fialový spací pytel 90 cm Fialový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat. Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10733

Dětský spací pytel červený 90 cm
Červený spací pytel 90 cm Červený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10732

Dětský spací pytel béžový 90 cm
Béžový spací pytel 90 cm Béžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10731

Dětský spací pytel čokoládový 90 cm
Čokoládový spací pytel 90 cm Čokoládový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný

spánek Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10286

Dětský spací pytel žlutý 90 cm
Žlutý spací pytel 90 cm Žlutý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek Vašemu

miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10287

Dětský spací pytel zelený 90 cm
Zelený spací pytel 90 cm Zelený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní materiál: ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
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Kod: 10279

Dětský spací pytel smetanový 90 cm
Smetanový spací pytel 90 cm Smetanový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.&nbsp; &nbsp; ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10281

Dětský spací pytel růžový 90 cm
Růžový spací pytel 90 cm Růžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.&nbsp; &nbsp; ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10280

Dětský spací pytel modrý 90 cm
Modrý spací pytel 90 cm Modrý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.&nbsp; &nbsp; Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10282

Dětský spací pytel oranžový 90 cm
Oranžový spací pytel 90 cm Oranžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Spací pytel zajistí klidný spánek

Vašemu miminku i Vám, protože se nebudete budit a neustále ho přikrývat.Vrchní ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
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 ---> Dětské spací pytle 120 cm

Kod: 10738

Spací pytel fialový 120 cm
Fialový spací pytel 120 cm Fialový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.&nbsp; &nbsp; Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10737

Spací pytel červený 120 cm
Červený spací pytel 120 cm Červený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.&nbsp; &nbsp; Vrchní materiál: kojenecký plyš ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10736

Spací pytel béžový 120 cm
Béžový spací pytel 120 cm Béžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.&nbsp; &nbsp; Vrchní materiál: kojenecký plyš ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10735

Spací pytel čokoládový 120 cm
Čokoládový spací pytel 120 cm Čokoládový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je

největší, který vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10306

Spací pytel žlutý 120 cm
Žlutý spací pytel 120 cm Žlutý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, 20% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10307

Spací pytel zelený 120 cm
Zelený spací pytel 120 cm Zelený pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, 20% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
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Kod: 10302

Spací pytel smetanový 120 cm
Smetanový spací pytel 120 cm Smetanový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší,

který vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10304

Spací pytel růžový 120 cm
Růžový spací pytel 120 cm Růžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, 20% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10303

Spací pytel modrý 120 cm
Modrý spací pytel 120 cm Modrý pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší, který

vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, 20% ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10305

Spací pytel oranžový 120 cm
Oranžový spací pytel 120 cm Oranžový pytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Tento spací pytel je největší,

který vyrábíme - jeho velikost je 120 cm.Vrchní materiál: kojenecký plyš (80% bavlna, ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
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 ---> Spací pytle merino

Kod: 11137

Celoroční merino spací pytel zelený 120 cm
Zelený spací pytel merinoZelený spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2, 100%

MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1490.00 CZK
Kod: 11136

Celoroční merino spací pytel tyrkysový 120 cm
Tyrkysový spací pytel merinoTyrkysový spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka ...

DPH: 21%

Cena: 1490.00 CZK
Kod: 11135

Celoroční merino spací pytel modrý 120 cm
Modrý spací pytel merinoTmavomodrý spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1490.00 CZK
Kod: 11134

Celoroční merino spací pytel hnědý 120 cm
Hnědý spací pytel merinoHnědý spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2, 100%

MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1490.00 CZK
Kod: 11133

Celoroční merino spací pytel růžový 120 cm
Růžový spací pytel merinoRůžový spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1490.00 CZK
Kod: 11132

Celoroční merino spací pytel zelený 90 cm
Zelený spací pytel merinoZelený spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2, 100%

MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1250.00 CZK
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Kod: 11131

Celoroční merino spací pytel tyrkysový 90 cm
Tyrkysový spací pytel merinoTyrkysový spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka ...

DPH: 21%

Cena: 1250.00 CZK
Kod: 11130

Celoroční merino spací pytel modrý 90 cm
Modrý spací pytel merinoTmavomodrý spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1250.00 CZK
Kod: 11129

Celoroční merino spací pytel hnědý 90 cm
Hnědý spací pytel merinoHnědý spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2, 100%

MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1250.00 CZK
Kod: 11128

Celoroční merino spací pytel růžový 90 cm
Růžový spací pytel merinoRůžový spací pytel s podšívkou z merino vlny k celoročnímu použití. Gramáž merina ja 200g/m2,

100% MERINO extra 18,5 µm. Vnější strana spacího pytle je ze 100% bavlny. Délka spacího ...

DPH: 21%

Cena: 1250.00 CZK
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 ---> Letní spací pytle biobavlna

Kod: 10672

Spací pytel z biobavlny zelený s tučňákem 110 cm
Letní spací pytel z biobavlny zelenýDélka spacího pytle je 110cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10670

Spací pytel z biobavlny růžový s tučňákem 110 cm
Letní spací pytel z biobavlny růžovýDélka spacího pytle je 110cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10669

Spací pytel z biobavlny přírodní s tučňákem 110 cm
Letní spací pytel z biobavlny s tučňákemDélka spacího pytle je 110cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům.

Biobavlna je heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10668

Spací pytel z biobavlny modrý s tučňákem 110 cm
Spací pytel z biobavlny modrýDélka spacího pytle je 110cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř zateplený a ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10666

Spací pytel z biobavlny zelený s tučňákem 80 cm
Letní spací pytel z biobavlny zelenýDélka spacího pytle je 80cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 897.00 CZK
Kod: 10664

Spací pytel z biobavlny růžový s tučňákem 80 cm
Letní spací pytel z biobavlny růžovýDélka spacího pytle je 80cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 897.00 CZK
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Kod: 10663

Spací pytel z biobavlny přírodní s tučňákem 80 cm
Letní spací pytel z biobavlny béžovýDélka spacího pytle je 80cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 897.00 CZK
Kod: 10662

Spací pytel z biobavlny modrý s tučňákem 80 cm
Letní spací pytel z biobavlny modrýDélka spacího pytle je 80cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna je

heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 897.00 CZK
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 ---> Letní spací pytle bambus

Kod: 11235

Letní spací pytel bambus berušky 120cm
Letní spací pytel berušky s podšívkou z bambusové viskózyVnější strana je ze 100% bavlny s potiskem berušek. Délka spacího

pytle je 120cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Bambus má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11234

Letní spací pytel bambus berušky 90cm
Letní spací pytel berušky s podšívkou z bambusové viskózyVnější strana je ze 100% bavlny s potiskem berušek. Délka spacího

pytle je 90cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Bambus má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 595.00 CZK
Kod: 11084

Letní spací pytel bambus mořský svět modrý 120 cm
Modrý letní spací pytel s podšívkou z bambusové viskózy. Vnější strana s motivem mořského světa je vyrobená z potištěné

100% bavlny. Délka spacího pytle je 120 cm - to je délka dítěte od ramen dolu k ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11074

Letní spací pytel bambus mořský svět modrý 90 cm
Modrý letní spací pytel s podšívkou z bambusové viskózy. Vnější strana s motivem mořského světa je vyrobená z potištěné

100% bavlny. Délka spacího pytle je 90 cm - to je délka dítěte od ramen dolu k ...

DPH: 21%

Cena: 595.00 CZK
Kod: 10807

Letní spací pytel bambus zelený 120 cm
Zelený letní spací pytel s podšívkou z bambusové viskózy. Vnější strana je jednobarevná ze 100% bavlny. Délka spacího pytle

je 120 cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Bambus má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 796.58 CZK
Kod: 10803

Letní spací pytel bambus zelený 90 cm
Zelený letní spací pytel s podšívkou z bambusové viskózy. Vnější strana je jednobarevná ze 100% zelené bavlny. Délka spacího

pytle je 90 cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Bambus má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 594.92 CZK
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 ---> Povlečení do kolíbky

Kod: 11240

Nepropustné povlečení do kolébky bílý tencel
Bílé nepropustné povlečení do kolébkyPovlaky jsou vyrobené ze sendvičového materiálu - líc i rub jsou ze 100%

tencelu a uprostřed je polyuretan (tencel/polyuretan/tencel). Polyuretanová vrstva uvnitř materiálu ...

DPH: 21%

Cena: 460.00 CZK
Kod: 11224

Flanelové povlečení do kolébky želvy
Flanelové povlečení do kolébky s motivem želvičekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na polštářek má

rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11212

Flanelové povlečení do kolébky miminka žluté
Žluté flanelové povlečení do kolébky s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na polštářek

má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11211

Flanelové povlečení do kolébky miminka zelené
Zelené flanelové povlečení do kolébky s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11210

Flanelové povlečení do kolébky miminka modré
Modré flanelové povlečení do kolébky s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na polštářek

má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11204

Povlečení do kolébky safari šedé
Šedé povlečení do kolébky - safariPovlečení do kolébky s motivem safari. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
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Kod: 11203

Povlečení do kolébky safari hnědé
Hnědé povlečení do kolébky - safariPovlečení do kolébky s motivem safari. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11199

Povlečení do kolébky sovy zelené
Zelené povlečení do kolébky - sovyZelené povlečení do kolébky s motivem soviček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak

na polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11198

Povlečení do kolébky sovy ružové
Růžové povlečení do kolébky - sovyRůžové povlečení do kolébky s motivem soviček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11197

Povlečení do kolébky sovy modré
Modré povlečení do kolébky - sovyModré povlečení do kolébky s motivem soviček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak

na polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11194

Povlečení do kolíbky louka zelená
Povlečení louka zelenáPovlečení do kolíbky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má

rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11196

Povlečení do kolíbky louka červená
Povlečení louka červenáPovlečení do kolíbky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má

rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
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Kod: 11195

Povlečení do kolíbky louka béžová
Béžové povlečení loukaBéžové povlečení do kolíbky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek

má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11186

Bílé povlečení do kolébky  bez motivu
Bílé povlečení do kolébkyČistě bílé povlečení do kolébky. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr

40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11170

Povlečení do kolíbky žirafa béžová
Béžové povlečení žirafyBéžové povlečení do kolíbky s motivem žiraf. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 11125

Flanelové povlečení do kolébky zelený hroch
Zelené povlečení do kolíbky z bavlněného flanelu s motivem hrochů. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11123

Flanelové povlečení do kolébky růžový hroch
Růžové povlečení do kolíbky z bavlněného flanelu s motivem hrochů. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 11122

Povlečení do kolíbky zoo hnědé
Hnědé povlečení do kolíbky s motivem zoo. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 40 x

35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát na 40° C v pračce. ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
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Kod: 11120

Povlečení do kolíbky růžový medvěd kytičky
Růžové povlečení do kolíbky s motivem medvídků a kytiček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek

má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát ...

DPH: 21%

Cena: 298.00 CZK
Kod: 10637

Povlečení do kolébky méďa béžový
Béžové povlečení do kolíbky s motivem medvídkůPovlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 40 x 35

cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát na 40° C v ...

DPH: 21%

Cena: 297.46 CZK
Kod: 10634

Flanelové povlečení do kolébky pes zelený
Zelené flanelové povlečení do kolíbky s motivem pejskůPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na

polštářek má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10633

Flanelové povlečení do kolébky pes žlutý
Žluté flanelové povlečení do kolíbky s motivem pejskůPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na polštářek

má rozměr 40 x 35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze ...

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10638

Povlečení do kolébky méďa růžový
Růžové povlečení do kolíbky s motivem medvídkůPovlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 40 x

35 cm, povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát na 40° C v ...

DPH: 21%

Cena: 297.46 CZK
Kod: 10631

Povlečení do kolébky ZOO žluté
Žluté povlečení do kolíbky s motivem ZOOPovlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 40 x 35 cm,

povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát na 40° C v pračce. ...

DPH: 21%

Cena: 297.46 CZK
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Kod: 10630

Povlečení do kolébky ZOO modré
Modré povlečení do kolíbky s motivem ZOOPovlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 40 x 35 cm,

povlak na peřinku má rozměr 70 x 80 cm. Zapínání je na zip, lze prát na 40° C v pračce. ...

DPH: 21%

Cena: 297.46 CZK
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 ---> Dětské povlečení

Kod: 11510

Povlečení do dětské postýlky louka zelená
Dětské bavlněné povlečení - zelená louka Povlečení do dětské postýlky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze 100%

bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11509

Povlečení do dětské postýlky louka červená
Dětské bavlněné povlečení - červená louka Povlečení do dětské postýlky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze

100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11508

Povlečení do dětské postýlky louka béžová
Dětské bavlněné povlečení - béžová louka Povlečení do dětské postýlky s motivem louky. Povlečení vyrábíme ze 100%

bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11324

Mantinel do postýlky béžová bavlna - výprodej
Béžový mantinel do dětské postýlky s motivem medvídkůMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje

se k tyčkám postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky ...

DPH: 21%

Cena: 276.00 CZK
Kod: 11320

Mantinel do postýlky žlutá biobavlna - výprodej
Ochranný mantinel do dětské postýlkyMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje se k tyčkám

postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky (kolem hlavičky ...

DPH: 21%

Cena: 520.00 CZK
Kod: 11318

Mantinel do postýlky růžová biobavlna - výprodej
Ochranný mantinel do dětské postýlkyMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje se k tyčkám

postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky (kolem hlavičky ...

DPH: 21%

Cena: 520.00 CZK
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Kod: 11295

Flanelové povlečení do postýlky žluté hroch
Flanelové povlečení do dětské postýlky žluté s motivem hrocha a krokodýlaPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného

flanelu. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11294

Flanelové povlečení do postýlky zelené hroch
Flanelové povlečení do dětské postýlky zelené s motivem hrocha a krokodýlaPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného

flanelu. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11293

Flanelové povlečení do postýlky růžové hroch
Flanelové povlečení do dětské postýlky růžové s motivem hrocha a krokodýlaPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného

flanelu. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11296

Povlečení postýlka růžové medvěd kytky
Dětské povlečení růžové medvídci a kytkyPovlečení do dětské postýlky ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má

rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání dětského povlečení je na ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11292

Povlečení do dětské postýlky cirkus
Dětské povlečení cirkusPovlečení do dětské postýlky ze 100% bavlny. Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm,

povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání dětského povlečení je na zip, lze prát na ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11241

Nepropustné povlečení do postýlky bílý tencel
Bílé nepropustné povlečení do dětské postýlkyPovlaky jsou vyrobené ze sendvičového materiálu - líc i rub jsou ze

100% tencelu a uprostřed je polyuretan (tencel/polyuretan/tencel). Polyuretanová vrstva uvnitř ...

DPH: 21%

Cena: 890.00 CZK
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Kod: 11225

Flanelové povlečení do postýlky želvy
Flanelové povlečení do dětské postýlky s motivem želvičekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu. Povlak na

polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11215

Flanelové povlečení do postýlky žluté miminka
Flanelové povlečení do dětské postýlky žluté s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11214

Flanelové povlečení do postýlky zelené miminka
Flanelové povlečení do dětské postýlky zelené s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11213

Flanelové povlečení do postýlky modré miminka
Flanelové povlečení do dětské postýlky modré s motivem miminekPovlečení vyrábíme ze 100% bavlněného flanelu.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11209

Povlečení do dětské postýlky Zoo žluté
Dětské povlečení žluté ZooPovlečení do dětské postýlky s motivem zoo. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11208

Povlečení do dětské postýlky Zoo modré
Dětské povlečení modré ZooPovlečení do dětské postýlky s motivem zoo. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11207

Povlečení do dětské postýlky Zoo hnědé
Dětské povlečení hnědé ZooPovlečení do dětské postýlky s motivem zoo. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak

na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11206

Povlečení do dětské postýlky safari šedé
Dětské povlečení šedé safariPovlečení do dětské postýlky s motivem safari. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11205

Povlečení do dětské postýlky safari hnědé
Dětské povlečení hnědé safariPovlečení do dětské postýlky s motivem safari. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11202

Povlečení do dětské postýlky sovy zelené
Dětské povlečení zelené sovyPovlečení do dětské postýlky s motivem soviček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11200

Povlečení do dětské postýlky sovy modré
Dětské povlečení modré sovyPovlečení do dětské postýlky s motivem soviček. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11171

Povlečení do dětské postýlky žirafa béžová
Dětské povlečení béžovéBéžové povlečení do dětské postýlky s motivem žiraf. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny.

Povlak na polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11081

Krepové povlečení do dětské postýlky růžové
Růžové krepové povlečení do dětské postýlky s motivem žiraf a slonů. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11083

Krepové povlečení do dětské postýlky modré
Modré krepové povlečení do dětské postýlky s motivem žiraf a slonů. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na

polštářek má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání dětského ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 10616

Dětské povlečení růžové medvídci
Růžové povlečení do dětské postýlky s motivem medvídků. Povlečení vyrábíme ze 100% bavlny. Povlak na polštářek

má rozměr 45 x 60 cm, povlak na peřinku má rozměr 90 x 130 cm. Zapínání dětského ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
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 ---> Peřinky a polštářky

Kod: 10604

Prošívaná přikrývka s polštářem 200 x 140 cm
Souprava do postele - prošívaná přikrývka z dutého vlákna s polštářemDuté vlákno má protialergické vlastnosti. Povrch

soupravy je z mikrovlákna 100% polyesteru. Vyrábíme pouze v bílé barvě. Rozměr polštáře ...

DPH: 21%

Cena: 1199.92 CZK
Kod: 10406

Peřinka a polštářek do kolébky
Souprava do kolébky - peřinka s polštářkemVyrobené z dutého vlákna, které má protialergické vlasnosti. Povrch

soupravy je mikrovlákna ze 100% polyesteru. Vyrábíme pouze v bílé barvě. Rozměr polštářku je 40 x ...

DPH: 21%

Cena: 295.44 CZK
Kod: 10405

Peřinka a polštářek do dětské postýlky
Souprava do postýlky - peřinka s polštářkemVyrobené z dutého vlákna, které má protialergické vlasnosti. Povrch

soupravy je z 100% mikrovlákna polyesteru. Vyrábíme pouze v bílé barvě. Rozměr polštářku je 40 x ...

DPH: 21%

Cena: 498.12 CZK
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 ---> Prostěradla do kolébky

Kod: 11496

Růžové prostěradlo bavlněné plátýnko 41 x 90 cm
Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní na

40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do kolíbky.

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
Kod: 11372

Nepropustné froté prostěradlo béžové 41x90cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 41 x 90 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do kolíbky. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 251.00 CZK
Kod: 11033

Nepropustné froté prostěradlo bílé 41 x 90 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10906

Žluté prostěradlo bavlněné plátýnko 41 x 90 cm
Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní na

40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do kolíbky.

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
Kod: 10902

Modré prostěradlo bavlněné plátýnko 41 x 90 cm
Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní na

40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do kolíbky.

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
Kod: 10898

Bílé prostěradlo bavlněné plátýnko 41 x 90 cm
Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní na

40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do kolíbky.

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
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Kod: 10867

Nepropustné froté prostěradlo zelené 41 x 90 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10866

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 41 x 90 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10865

Nepropustné froté prostěradlo modré 41 x 90 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10573

Prostěradlo do kolébky meruňkový flanel 41 x 90 cm
Meruňkové flanelové prostěradlo do kolébky na matraci 41 x 90 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité do

gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme ...

DPH: 21%

Cena: 150.24 CZK
Kod: 10572

Prostěradlo do kolébky zelený flanel 41 x 90 cm
Zelené flanelové prostěradlo do kolébky na matraci 41 x 90 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité do

gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ...

DPH: 21%

Cena: 150.24 CZK
Kod: 10571

Prostěradlo do kolébky bílý flanel 41 x 90 cm
Bílé flanelové prostěradlo do kolébky na matraci 41 x 90 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité do gumy,

může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ...

DPH: 21%

Cena: 150.24 CZK
Kod: 10570

Prostěradlo do kolébky žlutý flanel 41 x 90 cm
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Žluté flanelové prostěradlo do kolébky na matraci 41 x 90 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité do gumy,

může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ...

DPH: 21%

Cena: 150.24 CZK
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Kod: 10569

Prostěradlo do kolébky modrý flanel 41 x 90 cm
Modré flanelové prostěradlo do kolébky na matraci 41 x 90 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité do

gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 150.24 CZK
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 ---> Prostěradla 60 x 120 cm

Kod: 11497

Růžové prostěradlo bavlněné plátýnko 60 x 120 cm
Růžové prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí.

Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrábíme v ČR. Prostěradlo je určené do dětské ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 11373

Nepropustné froté prostěradlo béžové 60x120cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 60 x 120 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
Kod: 11405

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11263

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11252

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11034

Nepropustné froté prostěradlo bílé 60 x 120 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
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Kod: 10979

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Bílé prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cm Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 10903

Modré prostěradlo bavlněné plátýnko 60 x 120 cm
Modré prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní

na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do dětské ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10899

Bílé prostěradlo bavlněné plátýnko 60 x 120 cm
Bílé prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá se říct, že hladí. Praní

na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je určené do dětské ...

DPH: 21%

Cena: 199.00 CZK
Kod: 10834

Nepropustné froté prostěradlo zelené 60 x 120 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
Kod: 10832

Nepropustné froté prostěradlo modré 60 x 120 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
Kod: 10578

Flanelové prostěradlo meruňkové 60 x 120 cm
Napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité

do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i ...

DPH: 21%

Cena: 199.65 CZK
Kod: 10577

Flanelové prostěradlo zelené 60 x 120 cm
Napínací flanelové prostěradlo zelené na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel),
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je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 199.65 CZK
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Kod: 10576

Flanelové prostěradlo bílé 60 x 120 cm
Napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité

do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i ...

DPH: 21%

Cena: 199.65 CZK
Kod: 10575

Flanelové prostěradlo žluté 60 x 120 cm
Žluté napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je

ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 199.65 CZK
Kod: 10574

Flanelové prostěradlo modré 60 x 120 cm
Napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je ušité

do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i ...

DPH: 21%

Cena: 199.65 CZK
Kod: 10429

Modré prostěradlo bio bavlna 60 x 120 cm
Napínací prostěradlo modré na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bio bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Biobavlna je vyrobená z GOTS certifikované ...

DPH: 21%

Cena: 295.00 CZK
Kod: 10426

Zelené prostěradlo bio bavlna 60 x 120 cm
Napínací prostěradlo zelené na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bio bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Biobavlna je vyrobená z GOTS certifikované ...

DPH: 21%

Cena: 295.00 CZK
Kod: 10425

Růžové prostěradlo bio bavlna 60 x 120 cm
Napínací prostěradlo růžové na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% bio bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Biobavlna je vyrobená z GOTS certifikované ...

DPH: 21%

Cena: 295.00 CZK
Kod: 10430

Prostěradlo přírodní bio bavlna 60 x 120 cm
Napínací prostěradlo na dětskou matraci velikosti 60 x 120 cm. Prostěradlo je ze 100% nebarvené bio bavlny, je ušité
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do gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Biobavlna je vyrobená z GOTS certifikované ...

DPH: 21%

Cena: 295.00 CZK
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Kod: 10423

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Zelené prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cm Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 10421

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Modré prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 10409

Prostěradlo bambusové 60 x 120 cm
Hladké prostěradlo z bambusové viskózy. Bambusové prostěradlo na dětskou matraci o rozměru 60 x 120cm. Složení

materiálu je 100% bambusová viskóza. Prostěradlo je ušité do gumy. Vyrábíme v ČR. 

DPH: 21%

Cena: 295.44 CZK
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 ---> Prostěradla 70 x 140 cm

Kod: 11498

Růžové prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 140 cm
Růžové prostěradlo 70 x 140cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrábíme v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 232.00 CZK
Kod: 11374

Nepropustné froté prostěradlo béžové 70x140cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 70 x 140 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 439.00 CZK
Kod: 11404

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 11264

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 11253

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 11035

Nepropustné froté prostěradlo bílé 70 x 140 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
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Kod: 10980

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Bílé prostěradlo a chránič matrace&nbsp;Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10908

Žluté prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 140 cm
Žluté prostěradlo 70 x 140cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 232.00 CZK
Kod: 10904

Modré prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 140 cm
Modré prostěradlo 70 x 140cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 232.00 CZK
Kod: 10900

Bílé prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 140 cm
Bílé prostěradlo 70 x 140cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá

se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 232.00 CZK
Kod: 10837

Nepropustné froté prostěradlo zelené 70 x 140 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
Kod: 10836

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 70 x 140 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
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Kod: 10835

Nepropustné froté prostěradlo modré 70 x 140 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
Kod: 10583

Flanelové prostěradlo meruňkové 70 x 140 cm
Napínací flanelové prostěradlo meruňkové na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny

(flanel), je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 231.92 CZK
Kod: 10582

Flanelové prostěradlo zelené 70 x 140 cm
Napínací flanelové prostěradlo zelené na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel),

je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 231.92 CZK
Kod: 10581

Flanelové prostěradlo bílé 70 x 140 cm
Napínací flanelové prostěradlo bílé na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je

ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme ...

DPH: 21%

Cena: 231.92 CZK
Kod: 10580

Flanelové prostěradlo žluté 70 x 140 cm
Napínací flanelové prostěradlo žluté na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je

ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 231.92 CZK
Kod: 10579

Flanelové prostěradlo modré 70 x 140 cm
Napínací flanelové prostěradlo modré na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel),

je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme ...

DPH: 21%

Cena: 231.92 CZK
Kod: 10562

2v1 Žluté prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Žluté prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových
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stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
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Kod: 10563

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Zelené prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10564

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Oranžové prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10561

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Modré prostěradlo sloužící i jako chránič &nbsp; Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10464

Prostěradlo přírodní biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% nebarvené biobavlny, je ušité

do gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10463

Růžové prostěradlo biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo růžové na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% biobavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10462

Oranžové prostěradlo biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo oranžové na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% biobavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10461

Modré prostěradlo biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo modré na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% biobavlny, je ušité do
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gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
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Kod: 10460

Žluté prostěradlo biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo žluté na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% biobavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
Kod: 10459

Zelené prostěradlo biobavlna 70 x 140 cm
Napínací prostěradlo zelené na dětskou matraci velikosti 70 x 140 cm. Prostěradlo je ze 100% biobavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
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 ---> Prostěradla 70 x 160 cm

Kod: 11499

Růžové prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 160 cm
Růžové prostěradlo 70 x 160cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrábíme v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 11375

Nepropustné froté prostěradlo béžové 70x160cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 70 x 160 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 469.00 CZK
Kod: 11403

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11265

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11254

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11036

Nepropustné froté prostěradlo bílé 70 x 160 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
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Kod: 10981

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Bílé prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má

3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, je ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10909

Žluté prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 160 cm
Žluté prostěradlo 70 x 160cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrábíme v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 10905

Modré prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 160 cm
Modré prostěradlo 70 x 160cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk.

Dá se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrobeno v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 10901

Bílé prostěradlo bavlněné plátýnko 70 x 160 cm
Bílé prostěradlo 70 x 160cm Prostěradlo do gumy z klasického bavlněného plátýnka. Prostěradlo je hebké na dotyk. Dá

se říct, že hladí. Praní na 40° C. Materiál 100% bavlna. Vyrábíme v ČR. Prostěradlo je ...

DPH: 21%

Cena: 262.00 CZK
Kod: 10840

Nepropustné froté prostěradlo zelené 70 x 160 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
Kod: 10838

Nepropustné froté prostěradlo modré 70 x 160 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
Kod: 10588

Flanelové prostěradlo meruňkové 70 x 160 cm
Meruňkové napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny
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(flanel), je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 262.17 CZK
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Kod: 10587

Flanelové prostěradlo zelené 70 x 160 cm
Zelené napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel),

je ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 262.17 CZK
Kod: 10586

Flanelové prostěradlo bílé 70 x 160 cm
Bílé napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je

ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme ...

DPH: 21%

Cena: 262.17 CZK
Kod: 10585

Flanelové prostěradlo žluté 70 x 160 cm
Žluté napínací flanelové prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bavlny (flanel), je

ušité do gumy, může se žehlit na 2 tečky na žehličce a prát v pračce na 40° C. ...

DPH: 21%

Cena: 262.17 CZK
Kod: 10567

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Zelené prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10568

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Oranžové prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10565

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Modré prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10470

Prostěradlo přírodní bio-bavlna 70 x 160 cm
Napínací prostěradlo na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% nebarvené bio-bavlny, je ušité
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do gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
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Kod: 10469

Růžové prostěradlo bio-bavlna 70 x 160 cm
Napínací prostěradlo růžové na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bio-bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10467

Modré prostěradlo bio-bavlna 70 x 160 cm
Napínací prostěradlo modré na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bio-bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
Kod: 10465

Zelené prostěradlo bio-bavlna 70 x 160 cm
Napínací prostěradlo zelené na dětskou matraci velikosti 70 x 160 cm. Prostěradlo je ze 100% bio-bavlny, je ušité do

gumy, může se žehlit a prát v pračce na 40° C. Vyrábíme i atestujeme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 363.00 CZK
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 ---> Osušky s kapucou

Kod: 11341

Osuška s kapucí aqua
Dětská osuška aquaOsuška je vyrobená z jednolícního froté (80% bavlny). Rozměr osušky je cca 90 x 90 cm, praní na 30° C. Popis

výrobku - osuška s kapucíDětská froté osuška s kapucou.Do osušky lze celé dítě ...

DPH: 21%

Cena: 280.00 CZK
Kod: 10440

Bio osuška s kapucou se žlutým lemováním
Osuška s kapucou z oboulícní biobavlny se žlutým lemovánímTuto dětskou osušku vyrábíme z oboulícní 100% biobavlny (froté).

Barevné lemování je také ze 100% biobavlny. Praní na 40° C. Žehlit na 2 stupeň (dvě ...

DPH: 21%

Cena: 590.00 CZK
Kod: 10441

Bio osuška s kapucou s růžovým lemováním
Osuška s kapucou z oboulícní biobavlny s růžovým lemovánímTuto dětskou osušku vyrábíme z oboulícní 100% biobavlny (froté).

Barevné lemování je také ze 100% biobavlny. Praní na 40° C. Žehlit na 2 stupeň ...

DPH: 21%

Cena: 590.00 CZK
Kod: 10437

Bio osuška s kapucou s modrým lemováním
Osuška s kapucou z oboulícní biobavlny s modrým lemovánímTuto dětskou osušku vyrábíme z oboulícní 100% biobavlny (froté).

Barevné lemování je také ze 100% biobavlny. Praní na 40° C. Žehlit na 2 stupeň (dvě ...

DPH: 21%

Cena: 590.00 CZK
Kod: 11288

Osuška s kapucí fialová
Dětská zavinovací osuška fialováDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna). Rozměr osušky je

cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR. Miminko se snadno ...

DPH: 21%

Cena: 274.00 CZK
Kod: 11232

Osuška s kapucí růžové proužky
Dětská osuška růžové proužkyOsuška je vyrobená z jednolícního froté (80% bavlny). Rozměr osušky je cca 90 x 90 cm, praní na

30° C. K osušce je možné dokoupit i žinku ve stejné barvě. Popis výrobku - osuška ...

DPH: 21%

Cena: 280.00 CZK
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Kod: 11231

Osuška s kapucí modré proužky
Dětská osuška modré proužkyOsuška je vyrobená z jednolícního froté (80% bavlny). Rozměr osušky je cca 90 x 90 cm, praní na

30° C. K osušce je možné dokoupit i žinku ve stejné barvě. Popis výrobku - osuška s ...

DPH: 21%

Cena: 280.00 CZK
Kod: 11230

Osuška s kapucí béžové proužky
Dětská osuška béžové proužkyOsuška je vyrobená z jednolícního froté (80% bavlny). Rozměr osušky je cca 90 x 90 cm, praní na

30° C. K osušce je možné dokoupit i žinku ve stejné barvě. Popis výrobku - osuška ...

DPH: 21%

Cena: 280.00 CZK
Kod: 11229

Osuška s kapucí z biobavlny zelený okraj
Osuška s kapucí z biobavlny se zeleným lemovánímOsuška s kapucí je oblíbeným pomocníkem po koupání dětí. Kapuca na

hlavičce dítěte zajistí, že osuška nespadne ani se nesesune a čtvercový tvar umožní dítě ...

DPH: 21%

Cena: 367.00 CZK
Kod: 11228

Osuška s kapucí z biobavlny modrý okraj
Osuška s kapucí z biobavlny s modrým lemovánímOsuška s kapucí je oblíbeným pomocníkem po koupání dětí. Kapuca na hlavičce

dítěte zajistí, že osuška nespadne ani se nesesune a čtvercový tvar umožní dítě ...

DPH: 21%

Cena: 367.00 CZK
Kod: 11227

Osuška s kapucí z biobavlny béžový okraj
Osuška s kapucí z biobavlny s béžovým lemovánímOsuška s kapucí je oblíbeným pomocníkem po koupání dětí. Kapuca na

hlavičce dítěte zajistí, že osuška nespadne ani se nesesune a čtvercový tvar umožní ...

DPH: 21%

Cena: 367.00 CZK
Kod: 11193

Osuška s kapucí z biobavlny růžový okraj
Osuška s kapucí z biobavlny s růžovým lemovánímOsuška s kapucí je oblíbeným pomocníkem po koupání dětí. Kapuca na

hlavičce dítěte zajistí, že osuška nespadne ani se nesesune a čtvercový tvar umožní ...

DPH: 21%

Cena: 367.00 CZK
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Kod: 11189

Osuška s kapucí béžová
Dětská zavinovací osuška béžováDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna).

Rozměr osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se snadno ...

DPH: 21%

Cena: 274.00 CZK
Kod: 10319

Osuška s kapucí modrá
Dětská zavinovací osuška modráDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna).

Rozměr osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se snadno do ...

DPH: 21%

Cena: 274.27 CZK
Kod: 10322

Osuška s kapucí oranžová
Dětská zavinovací osuška oranžováDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna).

Rozměr osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se ...

DPH: 21%

Cena: 274.27 CZK
Kod: 10323

Osuška s kapucí růžová
Dětská zavinovací osuška růžováDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna).

Rozměr osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se snadno ...

DPH: 21%

Cena: 274.27 CZK
Kod: 10321

Osuška s kapucí zelená
Dětská zavinovací osuška zelenáDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna).

Rozměr osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se snadno ...

DPH: 21%

Cena: 274.27 CZK
Kod: 10320

Osuška s kapucí žlutá
Dětská zavinovací osuška žlutáDětská osuška s kapucí vyrobená z kvalitního bavlněného froté (100% bavlna). Rozměr

osušky je cca 80 x 80 cm a lze jí prát v pračce na 40° C. Vyrábíme v ČR.Miminko se snadno ...

DPH: 21%

Cena: 274.27 CZK
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 ---> Froté ponča s kapucí

Kod: 11348

Pončo s kapucí z biobavlny růžový okraj
Dětské pončo z biobavlny Pončo má růžové lemování, je vyrobené ze 100% biobavlny a je určené pro děti. Rozměr ponča je

60 x 120 cm, délka od kapucky ke spodnímu kraji je 90 cm. Biobavlna je hebčí na dotyk než ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 11349

Pončo s kapucí z biobavlny béžový okraj
Dětské pončo z biobavlny. Pončo má béžové lemování, je vyrobené ze 100% biobavlny a je určené pro děti. Rozměr ponča je

60 x 120 cm, délka od kapucky ke spodnímu kraji je 90 cm. Biobavlna je hebčí na dotyk ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 11226

Pončo s kapucí z biobavlny zelený okraj
Dětské pončo z biobavlnyPončo má zelené lemování, je vyrobené ze 100% biobavlny a je určené pro děti. Rozměr ponča je

60 x 120 cm, délka od kapucky ke spodnímu kraji je 90 cm. Biobavlna je hebčí na dotyk než ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 11191

Froté pončo béžové
Dětské froté pončo béžovéDětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se do

něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 10397

Pončo s kapucou z biobavlny modrý okraj
Dětské pončo z biobavlnyBiobavlněné froté pončo s kapucí a s modrým lemováním. Pončo vyrábíme ze 100% biobavlny a je

určené pro děti. Rozměr ponča je 60 x 120 cm, délka od kapucky ke spodnímu kraji je 90 cm. ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 10271

Froté pončo žluté
Dětské froté pončo žlutéDětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se do

něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je vyrobené ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
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Kod: 10272

Froté pončo zelené
Dětské froté pončo zelenéDětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se do

něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je vyrobené ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 10270

Froté pončo růžové
Dětské froté pončo růžovéDětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se do

něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 10273

Froté pončo oranžové
Dětské froté pončo oranžovéDětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se

do něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
Kod: 10274

Froté pončo modré
Dětské froté pončo modré Dětské froté pončo je vlastně 3 v 1 - osuška, ručník, župan. Pončo se obléká přes hlavu, dítě se do

něj zabalí, pončo ho vysuší a kapucka vysuší mokré vlasy.Pončo je vyrobené ...

DPH: 21%

Cena: 335.00 CZK
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 ---> Žínky

Kod: 11279

Žínka šedá jednolícní
Šedá žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11278

Žínka zelená jednolícní
Zelená žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11277

Žínka bílá jednolícní
Bílá žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11276

Žínka růžová jednolícní
Růžová žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11275

Žínka jednolícní zelené proužky
Žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) v barvě zelené proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11233

Žínka jednolícní růžové proužky
Proužkovaná žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) - růžové proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK

KATALOG E-shopu www.detskedeky.cz / telefon: (+420) 603 963 639
Strana 108/187MAGIC-SHOP PDF / www.magic-shop.cz

http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1410&language=cs
http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1409&language=cs
http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1408&language=cs
http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1407&language=cs
http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1406&language=cs
http://www.detskedeky.cz/index.php?main_page=product_info&products_id=1362&language=cs


Kod: 11192

Žínka béžová
Béžová žínkaŽínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Rozměr žinky je cca 15 x 20 cm. Praní na 40° C. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK

Kod: 11150

Žínka jednolícní šedé proužky
Proužkovaná žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) - šedé proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11149

Žínka jednolícní oranžové proužky
Proužkovaná žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) - oranžové proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11148

Žínka jednolícní modré proužky
Proužkovaná žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) - modré proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11147

Žínka jednolícní béžové proužky
Proužkovaná žínka z 80% bavlny (jednolícní froté) - béžové proužky. Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 11146

Žínka oranžová jednolícní
Oranžová žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
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Kod: 11145

Žínka modrá jednolícní
Modrá žínka z 80% bavlny (jednolícní froté). Praní na 30° C.Popis výrobku - froté žínka:Kvalitní žínka.Využití při koupání

apod.Vyrobeno z 80% bavlny a 20% polyesteru.Praní na 30° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 54.00 CZK
Kod: 10952

Žínka fialová
Fialová žínkaMycí žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C.Všechny naše výrobky jsou atestovány a

vyhovují normám na produkty pro děti do 3 let v celé EU.Popis výrobku - žínka z ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10946

Žínka bílá
Bílá žínka Mycí žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Všechny naše výrobky jsou atestovány a vyhovují

normám na produkty pro děti do 3 let v celé EU.Popis výrobku - žínka z ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10488

Žínka modrá
Modrá žínka Mycí žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Všechny naše výrobky jsou atestovány a

vyhovují normám na produkty pro děti do 3 let v celé EU.Popis výrobku - žínka z ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10487

Žínka oranžová
Oranžová žínka Žínka na mytí ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Všechny naše výrobky jsou atestovány

a vyhovují normám na produkty pro děti do 3 let v celé EU.Popis výrobku - žínka z ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10486

Žínka růžová
Růžová žínka Mycí žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Všechny naše výrobky jsou atestovány a

vyhovují normám na produkty pro děti do 3 let v celé EU.Popis výrobku - žínka z ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
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Kod: 10485

Žínka zelená
Zelená žínka Zelená žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Popis výrobku - žínka z bavlny:Kvalitní

žínka.Využití při koupání apod.Vyrobeno ze 100% bavlny.Praní na 60° C.Rozměry cca 15 x ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10484

Žínka žlutá
Žlutá žínka Žínka ze 100% bavlny (oboulícní froté). Praní na 60° C. Popis výrobku - žínka z bavlny:Kvalitní žínka.Využití

při koupání apod.Vyrobeno ze 100% bavlny.Praní na 60° C.Rozměry cca 15 x 20 ...

DPH: 21%

Cena: 59.49 CZK
Kod: 10442

Žínka z biobavlny
Žínka z oboulícní biobavlnyŽínku vyrábíme z oboulícní 90% biobavlny (froté) a 10% polyesteru. Praní na 60° C. Žehlit na 2

stupeň (dvě tečky na žehličce).Všechny naše výrobky jsou atestovány a vyhovují ...

DPH: 21%

Cena: 69.58 CZK
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 ---> Ručníky do školky

Kod: 10494

Ručník do školky žlutý
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) ve žluté barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do

školky - dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze prát ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10493

Ručník do školky zelený
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) v zelené barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do

školky - dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze prát ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10492

Ručník do školky růžový
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) v růžové barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do

školky - dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10491

Ručník do školky modrý
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) v modré barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do

školky - dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze prát v ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10490

Ručník do školky oranžový
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) v oranžové barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do

školky - dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10489

Ručník do školky bílý
Dětský ručník ze 100% bavlny (froté) v bílé barvě. Ručník je vhodný do koupelny zavěsit na nižší háček, nebo do školky

- dítě má svůj ručník a lépe se učí pravidelnému mytí rukou. Ručník lze prát v ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
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Kod: 10443

Ručník školkový z biobavlny
Ručník z oboulícní biobavlny. Ručník vyrábíme z oboulícní 100% biobavlny (froté). Praní na 40° C. Žehlit na 2 stupeň (dvě

tečky na žehličce).Všechny naše výrobky jsou atestovány a vyhovují normám na ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
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Dětské župany
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 ---> Dětské župany

Kod: 11414

Froté župan bílý velikost 128
Dětský froté župan bílý.  Bílý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80% bavlna a

20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 695.00 CZK
Kod: 11413

Froté župan bílý velikost 116
Dětský froté župan bílý.  Bílý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80% bavlna a

20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 620.00 CZK
Kod: 11412

Froté župan bílý velikost 98
Dětský froté župan bílý.  Bílý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80% bavlna a

20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 495.00 CZK
Kod: 11407

Froté župan modrý velikost 116
Dětský froté župan modrý.  Modrý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 620.00 CZK
Kod: 11406

Froté župan modrý velikost 98
Dětský froté župan modrý.  Modrý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 495.00 CZK
Kod: 11408

Froté župan modrý velikost 128
Dětský froté župan modrý.  Modrý župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, proto ...

DPH: 21%

Cena: 695.00 CZK
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Kod: 11411

Froté župan růžový velikost 128
Dětský froté župan růžový.  Růžový župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, ...

DPH: 21%

Cena: 695.00 CZK
Kod: 11410

Froté župan růžový velikost 116
Dětský froté župan růžový.  Růžový župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, ...

DPH: 21%

Cena: 620.00 CZK
Kod: 11409

Froté župan růžový velikost 98
Dětský froté župan růžový.  Růžový župánek s kapucí, s kapsami a s páskem. Župánek je vyrobený z francouzského froté (80%

bavlna a 20% polyester), froté je oboustranné. Pásek je pevnou součástí županu, ...

DPH: 21%

Cena: 495.00 CZK
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Kojící polštáře
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 ---> Kojící polštáře

Kod: 11504

Povlak na kojící polštář růžový kytičky
Bavlněný povlak na kojící polštář, motiv - růžové kytičky Povlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář

Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11501

Povlak na kojící polštář žlutý miminka
Flanelový povlak na kojící polštář motiv - žlutá miminka Povlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář

Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 311.00 CZK
Kod: 11500

Povlak na kojící polštář zelený miminka
Flanelový povlak na kojící polštář motiv - zelená miminka Povlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář

Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 311.00 CZK
Kod: 11502

Povlak na kojící polštář modrý miminka
Flanelový povlak na kojící polštář motiv - modrá miminka Povlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář

Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 311.00 CZK
Kod: 11223

Povlak na kojící polštář louka zelená
Zelený povlak na kojící polštář motiv loukaPovlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka

povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11222

Povlak na kojící polštář louka červená
Červený povlak na kojící polštář motiv loukaPovlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka

povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
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Kod: 11221

Povlak na kojící polštář louka béžová
Béžový povlak na kojící polštář motiv loukaPovlak je ze 100% bavlny a je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka

povlaku je cca 200 cm. Praní na 40° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11220

Kojící polštář louka zelená
Bavlněný kojící polštář zelená loukaKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen pro

maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11219

Kojící polštář louka červená
Bavlněný kojící polštář červená loukaKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen pro

maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11218

Kojící polštář louka béžová
Bavlněný kojící polštář béžová loukaKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen pro

maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11104

Kojící polštař flanelový žlutý miminka
Žlutý flanelový kojící polštář s motivem miminekKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou

nejen pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11103

Kojící polštař flanelový zelený miminka
Zelený flanelový kojící polštář s motivem miminekKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou

pomůckou nejen pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
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Kod: 11102

Kojící polštař flanelový modrý miminka
Modrý flanelový kojící polštář s motivem miminekKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou

nejen pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 11019

Povlak na kojící polštář růžový medvídek
Růžový povlak na kojící polštář s motivem medvídkůPovlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca

200 cm, 100% bavlna. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11018

Povlak na kojící polštář růžový
Růžový povlak na kojící polštářPovlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm, 100%

bavlna. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11017

Povlak na kojící polštář oranžový
Oranžový povlak na kojící polštářPovlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm, 100%

bavlna. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 11015

Povlak na kojící polštář béžový
Béžový povlak na kojící polštář Povlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca 200 cm, 100%

bavlna. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 10967

Náplň do kojícího polštáře 5 litrů
Pět litrů EPS polystyrénových kuliček určených pro doplnění náplně kojících polštářů.

DPH: 21%

Cena: 36.30 CZK
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Kod: 10975

Povlak na kojící polštář žlutý medvídek
Žlutý povlak na kojící polštář s motivem medvídkůPovlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca

200 cm, je ze 100% bavlny. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 10970

Povlak na kojící polštář modrý medvídek
Modrý povlak na kojící polštář s motivem medvídkůPovlak je určený na kojící polštář Kaarsgaren, délka povlaku je cca

200 cm, 100% bavlna. Praní na 60° C. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 292.00 CZK
Kod: 10779

Kojící polštář žlutý medvídek
Bavlněný kojící polštář medvídek žlutýKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen pro

maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 10778

Kojící polštář modrý medvídek
Bavlněný kojící polštář medvídek modrýKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen

pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na zip, ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 10777

Kojící polštář růžový medvídek
Bavlněný kojící polštář medvídek růžovýKojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou nejen

pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný otvor na ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
Kod: 10608

Kojící polštář zelený flanel
Zelený flanelový kojící polštář s motivem pejsků. Kojící polštář pomáhá kojit v různých polohách, je výbornou pomůckou

nejen pro maminky, které trápí bolesti v zádech. Vnitřní potah má zajištěný ...

DPH: 21%

Cena: 797.00 CZK
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Bryndáčky
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 ---> Bryndáčky

Kod: 11342

Bryndáček z biobavlny s béžovou lemovkou
Bio bryndáček s béžovou lemovkou Příjemný nebarvený bryndáček z biobavlny, který poslouží i jako slintáček při růstu

prvních zoubků. Bryndáček má praktické zapínání na suchý zip. Lemovka je také z ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10915

Bryndáček s tučňákem žlutý lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má žluté lemování. Lze prát na

40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
Kod: 10914

Bryndáček s tučňákem zelený lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má zelené lemování. Lze prát

na 40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
Kod: 10913

Bryndáček s tučňákem růžový lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má růžové lemování. Lze prát

na 40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
Kod: 10912

Bryndáček s tučňákem červený lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má červené lemování. Lze prát

na 40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
Kod: 10911

Bryndáček s tučňákem modrý lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má modré lemování. Lze prát

na 40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
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Kod: 10910

Bryndáček s tučňákem fialový lem
Bavlněný froté bryndáček s licenční výšivkou tučňáka. Bryndáček je vyrobený ze 100% bavlny a má fialové lemování. Lze prát

na 40° C.CC-BY-SA © Larry Ewing

DPH: 21%

Cena: 89.00 CZK
Kod: 10483

Bryndáček žlutý
Žlutý bavlněný bryndáček na suchý zip. Bryndáček vyrábíme ze 100% bavlny a proto je vhodný i jako slintáček. Praní na

60° C. Popis výrobku - bavlněný bryndáček:Bryndáček z bavlny v úpravě ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10482

Bryndáček zelený
Zelený bavlněný bryndáček na suchý zip. Bryndáček vyrábíme ze 100% bavlny a proto je vhodný i jako slintáček. Praní

na 60° C. Popis výrobku - bavlněný bryndáček:Bryndáček z bavlny v úpravě ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10481

Bryndáček růžový
Růžový bavlněný bryndáček na suchý zip. Bryndáček vyrábíme ze 100% bavlny a proto je vhodný i jako slintáček. Praní

na 60° C. Popis výrobku - bavlněný bryndáček:Bryndáček z bavlny v úpravě ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10480

Bryndáček oranžový
Oranžový bavlněný bryndáček na suchý zip. Bryndáček vyrábíme ze 100% bavlny a proto je vhodný i jako slintáček. Praní

na 60° C. Popis výrobku - bavlněný bryndáček:Bryndáček z bavlny v úpravě ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
Kod: 10479

Bryndáček modrý
Modrý bavlněný bryndáček na suchý zip. Bryndáček vyrábíme ze 100% bavlny a proto je vhodný i jako slintáček. Praní

na 60° C. Popis výrobku - bavlněný bryndáček:Bryndáček z bavlny v úpravě ...

DPH: 21%

Cena: 79.00 CZK
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Kod: 10448

Bryndáček z biobavlny s růžovou lemovkou
Bio bryndáček s růžovým lemováním Příjemný nebarvený bryndáček z biobavlny, který poslouží i jako slintáček při růstu

prvních zoubků. Bryndáček má praktické zapínání na suchý zip. Barevná lemovka je ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10446

Bryndáček z biobavlny se zelenou lemovkou
Bio bryndáček se zeleným lemováním Příjemný nebarvený bryndáček z biobavlny, který poslouží i jako slintáček při růstu

prvních zoubků. Bryndáček má praktické zapínání na suchý zip. Barevná lemovka je ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10445

Bryndáček z biobavlny s oranžovou lemovkou
Bio bryndáček s oranžovým lemováním Příjemný nebarvený bryndáček z biobavlny, který poslouží i jako slintáček při růstu

prvních zoubků. Bryndáček má praktické zapínání na suchý zip. Barevná lemovka ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10444

Bryndáček z biobavlny s modrou lemovkou
Bio bryndáček s modrou lemovkou Příjemný nebarvený bryndáček z biobavlny, který poslouží i jako slintáček při růstu

prvních zoubků. Bryndáček má praktické zapínání na suchý zip. Barevná lemovka je také ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
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Dětské pleny
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 ---> Dětské pleny

Kod: 11274

Flanelová plena béžová želvičky
Plenka s motivem želvičekFlanelová plena béžová ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v

pračce na 40° C a žehlit na 2 tečky na žehličce. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 11107

Flanelová plena žlutá miminka
Flanelová plena žlutá ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2 tečky

na žehličce. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 11106

Flanelová plena zelená miminka
Flanelová plena zelená ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2

tečky na žehličce. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 11111

Flanelová plena modrá miminka
Flanelová plena modrá ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2

tečky na žehličce. Vyrobeno v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 10593

Flanelová plena meruňková
Flanelová plena meruňková ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na

2 tečky na žehličce. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 10592

Flanelová plena zelená
Flanelová plena zelená ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2

tečky na žehličce. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
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Kod: 10591

Flanelová plena bílá
Flanelová plena bílá ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2 tečky

na žehličce. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
Kod: 10590

Flanelová plena žlutá
Flanelová plena žlutá ze 100% bavlny. Rozměr pleny je 80 x 80 cm. Plenu lze prát v pračce na 40° C a žehlit na 2 tečky

na žehličce. Vyrábíme v ČR.

DPH: 21%

Cena: 60.00 CZK
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Přebalovací podložky
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 ---> Přebalovací podložky

Kod: 11353

Oboustranná froté podložka zelená 50 x 80 cm
Zelená nepropustná přebalovací podložka oboustranná. Podložka na přebalování je vyrobená ze sendvičového

materiálu: povrch z obou stran 100% bavlna (froté), chránič uvnitř 100% polyuretan. Podložka je bez ...

DPH: 21%

Cena: 198.00 CZK
Kod: 11352

Oboustranná froté podložka modrá 50 x 80 cm
Modrá nepropustná přebalovací podložka oboustranná. Podložka na přebalování je vyrobená ze sendvičového

materiálu: povrch z obou stran 100% bavlna (froté), chránič uvnitř 100% polyuretan. Podložka je bez ...

DPH: 21%

Cena: 198.00 CZK
Kod: 11351

Oboustranná froté podložka bílá 50 x 80 cm
Bílá nepropustná přebalovací podložka oboustranná. Podložka na přebalování je vyrobená ze sendvičového materiálu:

povrch z obou stran 100% bavlna (froté), chránič uvnitř 100% polyuretan. Podložka je bez ...

DPH: 21%

Cena: 198.00 CZK
Kod: 11350

Oboustranná froté podložka béžová 50 x 80 cm
Béžová nepropustná přebalovací podložka oboustranná. Podložka na přebalování je vyrobená ze sendvičového

materiálu: povrch z obou stran 100% bavlna (froté), chránič uvnitř 100% polyuretan. Podložka je bez ...

DPH: 21%

Cena: 198.00 CZK
Kod: 11340

Béžová přebalovací podložka 50 x 80 cm
Béžová nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 50 x

80 cm. Lze prát na 60° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan.

DPH: 21%

Cena: 156.00 CZK
Kod: 11315

Bio přebalovací podložka oboustranná 50x80cm
Přebalovací podložka biobavlna/polyuretan/biobavlnaPřebalovací podložka je z jedné i z druhé strany ze savého flanelu

(100% biobavlna) a uvnitř má nepropustnou polyuretanovou vrstvu, která je prodyšná (vzduchu ...

DPH: 21%

Cena: 225.00 CZK
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Kod: 11314

Savá přebalovací podložka 50x80cm
Absorpční přebalovací podložka 50x80cmSavá přebalovací podložka vyrobená ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní polyuretanová vrstva nepropustí ...

DPH: 21%

Cena: 250.00 CZK
Kod: 11313

Savá přebalovací podložka 40x50cm
Absorpční přebalovací podložka 40x50cmSavá přebalovací podložka vyrobená ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní polyuretanová vrstva nepropustí ...

DPH: 21%

Cena: 160.00 CZK
Kod: 10871

Zelená přebalovací podložka 50 x 80 cm
Zelená nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 50 x

80 cm. Lze prát na 60° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan.

DPH: 21%

Cena: 156.00 CZK
Kod: 10869

Modrá přebalovací podložka 50 x 80 cm
Modrá nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 50 x

80 cm. Lze prát na 60° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan.

DPH: 21%

Cena: 156.00 CZK
Kod: 10874

Přebalovací podložka zelená 40 x 50 cm
Zelená nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 40 x

50 cm. Lze prát na 60°C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10873

Přebalovací podložka béžová 40 x 50 cm
Béžová nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 40 x

50 cm. Lze prát na 60° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
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Kod: 10872

Přebalovací podložka modrá 40 x 50 cm
Modrá nepropustná přebalovací podložka pro výměnu plen. Podložka je bez úchytů v rozích. Rozměr podložky je 40 x

50 cm. Lze prát na 60° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10412

Bambusová přebalovací podložka 50 x 80 cm
Bambusová přebalovací podložka 50 x 80 cmSložení materiálu je povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester;

chránič : 100% polyuretan. Podložku lze prát na 60° C, materiál vlastní ekologický certifikát ...

DPH: 21%

Cena: 161.00 CZK
Kod: 10411

Bambusová přebalovací podložka 40 x 50 cm
Bambusová přebalovací podložka 40 x 50 cmSložení materiálu je povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester;

chránič : 100% polyuretan. Podložku lze prát na 60° C, materiál vlastní ekologický certifikát ...

DPH: 21%

Cena: 116.00 CZK
Kod: 10410

Přebalovací podložka 40 x 50 cm
Bavlněná přebalovací podložka 40 x 50 cm Nepropustná podložka na přebalování bez úchytů v rozích 40 x 50 cm. Lze

prát na 90° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. Materiál je ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10356

Přebalovací podložka oboustranná 50 x 80 cm
Přebalovací podložka flanel - polyuretan - flanel je vhodná na přebalování jak v terénu, tak i doma. Rozměr přebalovací

podložky je 50 x 80 cm. Podložka je z jedné i z druhé strany ze savého flanelu (100% bavlna) ...

DPH: 21%

Cena: 192.00 CZK
Kod: 10355

Přebalovací podložka oboustranná 40 x 50 cm
Přebalovací podložka flanel - polyuretan - flanel je vhodná na přebalování jak v terénu, tak i doma. Rozměr přebalovací

podložky je 40 x 50 cm. Podložka je z jedné i z druhé strany ze savého flanelu (100% bavlna) ...

DPH: 21%

Cena: 132.00 CZK
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Kod: 10062

Nepropustná podložka 50 x 80 cm
Bavlněná přebalovací podložka 50 x 80 cm Nepropustná podložka bez úchytů v rozích 50 x 80 cm. Lze prát na 90° C.

Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. Materiál je tekutinám ...

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
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 ---> Chrániče matrací bavlna/PU

Kod: 11343

Chránič matrace 90 x 220 cm
Chránič na matraci 90 x 220 cm. Chránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 90 x 220 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Může se žehlit na první ...

DPH: 21%

Cena: 528.00 CZK
Kod: 11112

Chránič matrace 120 x 200 cm
Chránič na matraci 120 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích na matraci o rozměru 120 x 200 cm. Složení

materiálu: povrch je 100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 549.00 CZK
Kod: 10453

Chránič matrace 200 x 220 cm
Chránič na matraci 200 x 220 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 200 x 220 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 998.25 CZK
Kod: 10410

Přebalovací podložka 40 x 50 cm
Bavlněná přebalovací podložka 40 x 50 cm Nepropustná podložka na přebalování bez úchytů v rozích 40 x 50 cm. Lze

prát na 90° C. Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. Materiál je ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 10407

Chránič matrace 140 x 200 cm
Chránič na matraci 140 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 140 x 200 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10408

Chránič matrace do kolíbky 50 x 90 cm
Chránič matrace do kolébky Chránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 50 x 90 cm. Složení materiálu: povrch je

100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Smí se žehlit na 1, ale ...

DPH: 21%

Cena: 193.60 CZK
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Kod: 10297

Chránič matrace 80 x 200 cm
Chránič na matraci 80 x 200 cm Chránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 80 x 200cm. Složení materiálu: povrch je

100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit ...

DPH: 21%

Cena: 457.78 CZK
Kod: 10298

Chránič matrace 70 x 160 cm
Chránič na dětskou matraci 70 x 160 cm Chránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 70 x 160cm. Složení materiálu:

povrch je 100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky ...

DPH: 21%

Cena: 325.69 CZK
Kod: 10070

Chránič matrace 200 x 200 cm
Chránič na matraci 200 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 200 x 200 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 905.48 CZK
Kod: 10068

Chránič matrace 180 x 200 cm
Chránič na matraci 180 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 180 x 200 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 803.64 CZK
Kod: 10067

Chránič matrace 160 x 200 cm
Chránič na matraci 160 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 160 x 200 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 701.80 CZK
Kod: 10066

Chránič matrace 100 x 200 cm
Chránič na matraci 100 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 100 x 200 cm. Složení materiálu: povrch

je 100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se chemicky čistit nebo ...

DPH: 21%

Cena: 498.12 CZK
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Kod: 10065

Chránič matrace 90 x 200 cm
Chránič na matraci 90 x 200 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 90 x 200 cm. Složení materiálu: povrch je

100% bavlna, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Může se žehlit na první ...

DPH: 21%

Cena: 477.95 CZK
Kod: 10064

Chránič matrace 70 x 140 cm
Chránič na dětskou matraci 70 x 140 cm Chránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 70 x 140 cm. Složení materiálu:

povrch je 100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Nesmí se ...

DPH: 21%

Cena: 284.35 CZK
Kod: 10063

Chránič matrace 60 x 120 cm
Chránič na dětskou matraci 60 x 120 cmChránič matrace s úchyty v rozích o rozměru 60 x 120 cm. Složení materiálu:

povrch je 100% bavlna froté, spodní strana 100% polyuretan. Dá se prát na 90° C. Smí se žehlit na ...

DPH: 21%

Cena: 264.18 CZK
Kod: 10062

Nepropustná podložka 50 x 80 cm
Bavlněná přebalovací podložka 50 x 80 cm Nepropustná podložka bez úchytů v rozích 50 x 80 cm. Lze prát na 90° C.

Složení materiálu: povrch 100% bavlna, chránič 100% polyuretan. Materiál je tekutinám ...

DPH: 21%

Cena: 150.00 CZK
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 ---> Chrániče matrací bambus/PU

Kod: 11330

Chránič matrace bambus - polyuretan 100 x 220 cm
Chránič matrace 100 x 220 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambus viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 689.00 CZK
Kod: 11113

Chránič matrace bambus - polyuretan 120 x 200 cm
Chránič matrace 120 x 200 cm&nbsp;Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je

ušitý do gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% ...

DPH: 21%

Cena: 723.00 CZK
Kod: 10454

Chránič matrace bambus - polyuretan 200 x 220 cm
Chránič matrace 200 x 220 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 1199.92 CZK
Kod: 10414

Chránič matrace bambus - polyuretan 200 x 200 cm
Chránič matrace 200 x 200 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 968.00 CZK
Kod: 10413

Chránič matrace bambus - polyuretan 140 x 200 cm
Chránič matrace 140 x 200 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 804.65 CZK
Kod: 10354

Chránič matrace bambus - polyuretan 160 x 200 cm
Chránič matrace 160 x 200 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 864.14 CZK
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Kod: 10353

Chránič matrace bambus - polyuretan 100 x 200 cm
Chránič matrace 100 x 200 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambus viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 640.29 CZK
Kod: 10352

Chránič matrace bambus - polyuretan 80 x 200 cm
Chránič matrace 80 x 200 cm Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 569.71 CZK
Kod: 10351

Chránič matrace bambus - polyuretan 70 x 160 cm
Chránič matrace 70 x 160 cm Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 457.78 CZK
Kod: 10333

Chránič matrace bambus - polyuretan 180 x 200 cm
Chránič matrace 180 x 200 cmChránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 905.48 CZK
Kod: 10332

Chránič matrace bambus - polyuretan 90 x 200 cm
Chránič matrace 90 x 200 cm Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je ušitý do

gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% polyester; ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10331

Chránič matrace bambus - polyuretan 70 x 140 cm
Chránič matrace 70 x 140 cm&nbsp;Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový chránič je

ušitý do gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, 10% ...

DPH: 21%

Cena: 397.28 CZK
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Kod: 10330

Chránič matrace bambus - polyuretan 60 x 120 cm
Bambusový chránič matrace 60 x 120 cm&nbsp;Chránič je vyrobený z bambusové textilie a polyuretanu. Bambusový

chránič je ušitý do gumy jako prostěradlo.Složení materiálu je froté povrch: 90% bambusová viskóza, ...

DPH: 21%

Cena: 355.94 CZK
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 ---> Chrániče matrací biobavlna/PU

Kod: 11495

Matracový chránič biobavlna 100x220cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 798.00 CZK
Kod: 11312

Matracový chránič biobavlna 200x220cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 1260.00 CZK
Kod: 11311

Matracový chránič biobavlna 200x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 1130.00 CZK
Kod: 11310

Matracový chránič biobavlna 180x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 1095.00 CZK
Kod: 11309

Matracový chránič biobavlna 160x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 990.00 CZK
Kod: 11308

Matracový chránič biobavlna 140x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 950.00 CZK
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Kod: 11307

Matracový chránič biobavlna 120x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 820.00 CZK
Kod: 11306

Matracový chránič biobavlna 100x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 770.00 CZK
Kod: 11305

Matracový chránič biobavlna 90x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o rozměru ...

DPH: 21%

Cena: 730.00 CZK
Kod: 11304

Matracový chránič biobavlna 80x200cm
Matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je vyrobený ze

100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 690.00 CZK
Kod: 11303

Matracový chránič biobavlna 70x160cm
Dětský matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je

vyrobený ze 100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 495.00 CZK
Kod: 11302

Matracový chránič biobavlna 70x140cm
Dětský matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je

vyrobený ze 100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 470.00 CZK
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Kod: 11301

Matracový chránič biobavlna 60x120cm
Dětský matracový chránič z bio-bavlněného flaneluMatracový chránič, který slouží jako nepropustné prostěradlo je

vyrobený ze 100% biobavlny na povrchu a 100% polyuretanu zespod. Chránič je určený na matraci o ...

DPH: 21%

Cena: 420.00 CZK
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 ---> Savé chrániče na matrace

Kod: 10868

Savý chránič matrace 41 x 90 cm
Savý chránič 41 x 90 cmSavý chránič do kolíbky na matraci o rozměru 41 x 90 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě ...

DPH: 21%

Cena: 297.46 CZK
Kod: 10826

Savý chránič matrace 180 x 200 cm
Savý chránič 180 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 180 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 1502.42 CZK
Kod: 10825

Savý chránič matrace 160 x 200 cm
Savý chránič 160 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 160 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 1472.17 CZK
Kod: 10824

Savý chránič matrace 140 x 200 cm
Savý chránič 140 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 140 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 1199.92 CZK
Kod: 10823

Savý chránič matrace 120 x 200 cm
Savý chránič 120 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 120 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 1058.75 CZK
Kod: 10822

Savý chránič matrace 100 x 200 cm
Savý chránič 100 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 100 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní

polyesterová membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 857.08 CZK
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Kod: 10821

Savý chránič matrace 90 x 200 cm
Savý chránič 90 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 90 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 796.58 CZK
Kod: 10820

Savý chránič matrace 80 x 200 cm
Savý chránič 80 x 200 cmSavý chránič na matraci o rozměru 80 x 200 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 736.08 CZK
Kod: 10819

Savý chránič matrace 70 x 160 cm
Savý chránič 70 x 160 cmSavý chránič na matraci o rozměru 70 x 160 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 594.92 CZK
Kod: 10818

Savý chránič matrace 70 x 140 cm
Savý chránič 70 x 140 cmSavý chránič na matraci o rozměru 70 x 140 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 554.58 CZK
Kod: 10817

Savý chránič matrace 60 x 120 cm
Savý chránič 60 x 120 cmSavý chránič na matraci o rozměru 60 x 120 cm je vyrobený ze tří vrstev. Vrchní polyesterová

membrána propouští tekutiny do vnitřní absorpční vrstvy a spodní vodě nepropustná ...

DPH: 21%

Cena: 393.25 CZK
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 ---> Flanelové chrániče na matraci

Kod: 11000

Flanelový chránič na matraci 200x200cm
Oboustranný matracový chránič 200 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 1174.71 CZK
Kod: 10999

Flanelový chránič na matraci 180x200cm
Oboustranný matracový chránič 180 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 1083.96 CZK
Kod: 10998

Flanelový chránič na matraci 160x200cm
Oboustranný matracový chránič 160 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 983.12 CZK
Kod: 10997

Flanelový chránič na matraci 140x200cm
Oboustranný matracový chránič 140 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 882.29 CZK
Kod: 10996

Flanelový chránič na matraci 120x200cm
Oboustranný matracový chránič 120 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 761.29 CZK
Kod: 10995

Flanelový chránič na matraci 100x200cm
Oboustranný matracový chránič 100 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 635.25 CZK
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Kod: 10994

Flanelový chránič na matraci 90x200cm
Oboustranný matracový chránič 90 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je z

flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 610.04 CZK
Kod: 10993

Flanelový chránič na matraci 80x200cm
Oboustranný matracový chránič 80 x 200 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je z

flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 559.62 CZK
Kod: 10992

Flanelový chránič na matraci 70x160cm
Oboustranný matracový chránič 70 x 160 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je z

flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 413.42 CZK
Kod: 10991

Flanelový chránič na matraci 70x140cm
Oboustranný matracový chránič 70 x 140 cmChránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je z

flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 378.12 CZK
Kod: 10990

Flanelový chránič na matraci 60x120cm
Oboustranný matracový chránič 60 x 120 cm.  Chránič je vyrobený ze sendvičového materiálu - vrchní i spodní vrstva je

z flanelu (100% bavlny) a uprostřed je polyuretanová vodě nepropustná vrstva. Chránič se ...

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
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 ---> 2v1 prostěradla a chrániče

Kod: 11403

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11404

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 11405

2v1 Černé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Černé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11273

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 200x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 200x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 11272

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 180x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 180x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 11271

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 160x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 160x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
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Kod: 11270

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 140x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 140x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 11269

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 120x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 120x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 11268

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 100x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 100x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
Kod: 11267

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 90x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 90x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
Kod: 11266

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič 80x200cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na matraci 80x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 11265

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11264

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.
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Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
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Kod: 11263

2v1 Hnědé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Hnědé nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11262

2v1 Červené prostěradlo a chránič 200x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 200x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 11261

2v1 Červené prostěradlo a chránič 180x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 180x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 11260

2v1 Červené prostěradlo a chránič 160x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 160x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 11259

2v1 Červené prostěradlo a chránič 140x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 140x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 11258

2v1 Červené prostěradlo a chránič 120x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 120x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 11257

2v1 Červené prostěradlo a chránič 100x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 100x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je
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přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
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Kod: 11256

2v1 Červené prostěradlo a chránič 90x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 90x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
Kod: 11255

2v1 Červené prostěradlo a chránič 80x200cm
Červené nepropustné prostěradlo na matraci 80x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je

přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 11254

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x160cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 11253

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 70x140cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 11252

2v1 Červené prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Červené nepropustné prostěradlo na dětskou matraci 60x120cm. Prostěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu.

Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 11251

2v1 Černé prostěradlo a chránič 200x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 200x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
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Kod: 11250

2v1 Černé prostěradlo a chránič 180x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 180x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 11249

2v1 Černé prostěradlo a chránič 160x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 160x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 11248

2v1 Černé prostěradlo a chránič 140x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 140x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 11247

2v1 Černé prostěradlo a chránič 120x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 120x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 11246

2v1 Černé prostěradlo a chránič 100x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 100x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
Kod: 11245

2v1 Černé prostěradlo a chránič 90x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 90x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než bavlna. ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
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Kod: 11244

2v1 Černé prostěradlo a chránič 80x200cm
Černé nepropustné prostěradlo 80x200cmProstěradlo je vyrobené z Tenclu® a polyuretanu. Tencel® je přírodní

materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má větší absorpční schopnost než bavlna. ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 10989

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 200x200cm
Bílé prostěradlo a chránič matrace 200x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 10988

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 180x200cm
Bílé prostěradlo a chránič matrace 180x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 10987

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 160x200cm
Bílé prostěradlo a matracový chránič 160x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10986

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 140x200cm
Bílé prostěradlo a chránič matrace 140x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 10985

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 120x200cm
Bílé prostěradlo a matracový chránič 120x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 10984

2v1 Bílé prostěradlo a chránič 100x200cm
Bílé prostěradlo a chránič na matraci 100x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových
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stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
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Kod: 10983

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 90x200cm
Bílé prostěradlo a chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má 3

krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, je ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
Kod: 10982

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 80x200cm
Bílé nepropustné prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 10981

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Bílé prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má

3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, je ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10980

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Bílé prostěradlo a chránič matrace&nbsp;Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10979

2v1 Bílé prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Bílé prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cm Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 10750

2v1 Žluté prostěradlo a chránič 200x200cm
Žluté prostěradlo a chránič na matraci 200x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 10766

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 200x200cm
Zelené prostěradlo a chránič matrace 200x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových
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stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
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Kod: 10774

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič 200x200cm
Oranžové prostěradlo a chránič matrace v jednom 200x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 10758

2v1 Modré prostěradlo a chránič 200x200cm
Modré prostěradlo a chránič matrace v jednom 200x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 1240.00 CZK
Kod: 10749

2v1 Žluté prostěradlo a chránič 180x200cm
Žluté prostěradlo a chránič matrace 180x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 10765

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 180x200cm
Zelené prostěradlo a chránič matrace 180x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 10757

2v1 Modré prostěradlo a chránič 180x200cm
Modré prostěradlo a chránič matrace 180x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1180.00 CZK
Kod: 10748

2v1 Žluté prostěradlo a chránič 160x200cm
Žluté prostěradlo a matracový chránič 160x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10764

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 160x200cm
Zelené prostěradlo a matracový chránič 160x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z
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eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
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Kod: 10756

2v1 Modré prostěradlo a chránič 160x200cm
Modré prostěradlo a matracový chránič 160x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 1099.00 CZK
Kod: 10763

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 140x200cm
Zelené prostěradlo a chránič matrace 140x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 10771

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič 140x200cm
Oranžové prostěradlo a chránič na matraci 140x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 10755

2v1 Modré prostěradlo a chránič 140x200cm
Modré prostěradlo a chránič na matraciTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 10746

2v1 Žluté prostěradlo a chránič 120x200cm
Žluté prostěradlo a matracový chránič 120x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 10762

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 120x200cm
Zelené prostěradlo a matracový chránič 120x200cm. Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 10770

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič 120x200cm
Oranžové prostěradlo a matracový chránič 120x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z
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eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
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Kod: 10754

2v1 Modré prostěradlo a chránič 120x200cm
Modré prostěradlo a matracový chránič 120x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 903.00 CZK
Kod: 10745

2v1 Žluté prostěradlo a chránič 100x200cm
Žluté prostěradlo a chránič na matraci 100x200cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
Kod: 10761

2v1 Zelené prostěradlo a chránič 100x200cm
Zelené prostěradlo a chránič na matraciTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
Kod: 10753

2v1 Modré prostěradlo a chránič 100x200cm
Modré prostěradlo a chránič na matraciTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, ...

DPH: 21%

Cena: 802.00 CZK
Kod: 10760

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 90x200cm
Zelené prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
Kod: 10752

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 90x200cm
Modré prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů.

Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, je ...

DPH: 21%

Cena: 761.00 CZK
Kod: 10743

2v1 Žluté prostěradlo a chránič matrace 80x200cm
Žluté prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových stromů. Má
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3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační schopnosti, ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
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Kod: 10759

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 80x200cm
Zelené nepropustné prostěradlo z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 10767

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič matrace 80x200cm
Oranžové nepropustné prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 10751

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 80x200cm
Chránič matrace a prostěradlo vyrobené z Tenclu®Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 736.00 CZK
Kod: 10567

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Zelené prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10568

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Oranžové prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10565

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 70x160cm
Modré prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 555.00 CZK
Kod: 10562

2v1 Žluté prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Žluté prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových
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stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
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Kod: 10563

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Zelené prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10564

2v1 Oranžové prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Oranžové prostěradlo sloužící i jako chránič matraceTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10561

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 70x140cm
Modré prostěradlo sloužící i jako chránič &nbsp; Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné ...

DPH: 21%

Cena: 524.00 CZK
Kod: 10423

2v1 Zelené prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Zelené prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cm Tencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z

eukalyptových stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
Kod: 10421

2v1 Modré prostěradlo a chránič matrace 60x120cm
Modré prostěradlo vyrobené z Tenclu® 60x120cmTencel® je přírodní materiál na bázi celulosy získané z eukalyptových

stromů. Má 3 krát větší absorpční schopnost než bavlna. Má výborné termoregulační ...

DPH: 21%

Cena: 434.00 CZK
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 ---> Nepropustná froté prostěradla

Kod: 11439

Nepropustné froté prostěradlo zelené 200x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 200 x 220 cm. Zelené nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 1290.00 CZK
Kod: 11440

Nepropustné froté prostěradlo modré 200x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 200 x 220 cm. Modré nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 1290.00 CZK
Kod: 11441

Nepropustné froté prostěradlo zelené 90x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 90 x 220 cm. Zelené nepropustné froté prostěradlo do prodloužené

postele. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné ...

DPH: 21%

Cena: 795.00 CZK
Kod: 11442

Nepropustné froté prostěradlo modré 90x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 90 x 220 cm. Modré nepropustné froté prostěradlo do prodloužené

postele. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 795.00 CZK
Kod: 11344

Nepropustné froté prostěradlo bílé 200x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 200 x 220 cm. Bílé nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 1290.00 CZK
Kod: 11345

Nepropustné froté prostěradlo bílé 90x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 90 x 220 cm. Bílé nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 795.00 CZK
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Kod: 11379

Nepropustné froté prostěradlo béžové 90x220cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 90 x 220 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 795.00 CZK
Kod: 11384

Nepropustné froté prostěradlo béžové 200x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 200 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 1185.00 CZK
Kod: 11383

Nepropustné froté prostěradlo béžové 180x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 180 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 1084.00 CZK
Kod: 11382

Nepropustné froté prostěradlo béžové 160x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 160 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 993.00 CZK
Kod: 11381

Nepropustné froté prostěradlo béžové 140x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 140 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 902.00 CZK
Kod: 11380

Nepropustné froté prostěradlo béžové 120x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 120 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do postele. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 822.00 CZK
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Kod: 11378

Nepropustné froté prostěradlo béžové 100x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 100 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do velké postele.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 731.00 CZK
Kod: 11377

Nepropustné froté prostěradlo béžové 90x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 90 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do velké postele.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 670.00 CZK
Kod: 11376

Nepropustné froté prostěradlo béžové 80x200cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 80 x 200 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do velké postele.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 599.00 CZK
Kod: 11375

Nepropustné froté prostěradlo béžové 70x160cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 70 x 160 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 469.00 CZK
Kod: 11374

Nepropustné froté prostěradlo béžové 70x140cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 70 x 140 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 439.00 CZK
Kod: 11373

Nepropustné froté prostěradlo béžové 60x120cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 60 x 120 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do dětské postýlky.

Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na ...

DPH: 21%

Cena: 398.00 CZK
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Kod: 11372

Nepropustné froté prostěradlo béžové 41x90cm
2v1 chránič a prostěradlo na matraci o velikosti 41 x 90 cm. Béžové nepropustné froté prostěradlo do kolíbky. Povrch

prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. ...

DPH: 21%

Cena: 251.00 CZK
Kod: 11338

Nepropustné froté prostěradlo béžové 200 x 220 cm
2v1 Prostěradlo a chránič na matraci o velikosti 200 x 220 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté v

béžové barvě, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Spodní chránič je ze 100% ...

DPH: 21%

Cena: 1290.00 CZK
Kod: 11044

Nepropustné froté prostěradlo bílé 200 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 200 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 1184.79 CZK
Kod: 11043

Nepropustné froté prostěradlo bílé 180 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 180 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 1083.96 CZK
Kod: 11042

Nepropustné froté prostěradlo bílé 160 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 160 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 993.21 CZK
Kod: 11041

Nepropustné froté prostěradlo bílé 140 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 140 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 902.46 CZK
Kod: 11040

Nepropustné froté prostěradlo bílé 120 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 120 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které
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dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 821.79 CZK
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Kod: 11039

Nepropustné froté prostěradlo bílé 100 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 100 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 731.04 CZK
Kod: 11038

Nepropustné froté prostěradlo bílé 90 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 90 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 670.54 CZK
Kod: 11037

Nepropustné froté prostěradlo bílé 80 x 200 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 80 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 11036

Nepropustné froté prostěradlo bílé 70 x 160 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
Kod: 11035

Nepropustné froté prostěradlo bílé 70 x 140 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
Kod: 11034

Nepropustné froté prostěradlo bílé 60 x 120 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo o velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného froté, které

dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který nepropouští ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
Kod: 11033

Nepropustné froté prostěradlo bílé 41 x 90 cm
Bílé nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného
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froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
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Kod: 10867

Nepropustné froté prostěradlo zelené 41 x 90 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10866

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 41 x 90 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10865

Nepropustné froté prostěradlo modré 41 x 90 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10864

Nepropustné froté prostěradlo zelené 200 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 200 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1184.79 CZK
Kod: 10863

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 200 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 200 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1184.79 CZK
Kod: 10862

Nepropustné froté prostěradlo modré 200 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 200 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1184.79 CZK
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Kod: 10861

Nepropustné froté prostěradlo zelené 180 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 180 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1083.96 CZK
Kod: 10859

Nepropustné froté prostěradlo modré 180 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 180 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1083.96 CZK
Kod: 10858

Nepropustné froté prostěradlo zelené 160 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 160 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 993.21 CZK
Kod: 10856

Nepropustné froté prostěradlo modré 160 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 160 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 993.21 CZK
Kod: 10855

Nepropustné froté prostěradlo zelené 140 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 140 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 902.46 CZK
Kod: 10853

Nepropustné froté prostěradlo modré 140 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 140 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 902.46 CZK
Kod: 10852

Nepropustné froté prostěradlo zelené 120 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 120 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného
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froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 821.79 CZK
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Kod: 10851

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 120 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 120 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 821.79 CZK
Kod: 10850

Nepropustné froté prostěradlo modré 120 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 120 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 821.79 CZK
Kod: 10849

Nepropustné froté prostěradlo zelené 100 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 100 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 731.04 CZK
Kod: 10848

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 100 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 100 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 731.04 CZK
Kod: 10847

Nepropustné froté prostěradlo modré 100 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 100 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 731.04 CZK
Kod: 10846

Nepropustné froté prostěradlo zelené 90 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 90 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 670.54 CZK
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Kod: 10844

Nepropustné froté prostěradlo modré 90 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 90 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 670.54 CZK
Kod: 10843

Nepropustné froté prostěradlo zelené 80 x 200 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 80 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10841

Nepropustné froté prostěradlo modré 80 x 200 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 80 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 599.96 CZK
Kod: 10840

Nepropustné froté prostěradlo zelené 70 x 160 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
Kod: 10838

Nepropustné froté prostěradlo modré 70 x 160 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 160 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 468.88 CZK
Kod: 10837

Nepropustné froté prostěradlo zelené 70 x 140 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
Kod: 10836

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 70 x 140 cm -
doprodej
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Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK

KATALOG E-shopu www.detskedeky.cz / telefon: (+420) 603 963 639
Strana 179/187MAGIC-SHOP PDF / www.magic-shop.cz



Kod: 10835

Nepropustné froté prostěradlo modré 70 x 140 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
Kod: 10834

Nepropustné froté prostěradlo zelené 60 x 120 cm
Zelené nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
Kod: 10832

Nepropustné froté prostěradlo modré 60 x 120 cm
Modré nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 60 x 120 cm. Povrch prostěradla je z příjemného bavlněného

froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 398.29 CZK
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Zdravotní potřeby

KATALOG E-shopu www.detskedeky.cz / telefon: (+420) 603 963 639
Strana 181/187MAGIC-SHOP PDF / www.magic-shop.cz



 ---> Zdravotní potřeby

Kod: 11126

Prací prostředek s lanolinem 0,2 l
Balsám na vlnu s lanolinemTento speciální prací balzám s lanolinem je ideální pro údržbu načechrané vlny (beránka), textilií z

přírodní vlny, úpletu, jemných tkanin, lůžkovin, dek a prádla pro revmatiky. ...

DPH: 21%

Cena: 85.00 CZK
Kod: 10919

Ledvinový pás
Ledvinový pás z merino vlny s klasickým zavazováním na šnůrky. Univerzální velikost. Ledvinový pás, někdy zvaný

bederní pás, je oblíbeným pomocníkem seniorů, ale i sportovců. Běžně ho používají ...

DPH: 21%

Cena: 332.75 CZK
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Výprodej
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 ---> Výprodej

Kod: sp110vyprodej

Spací pytel z biobavlny modrý 110 cm
Spací pytel z biobavlny modrý Délka spacího pytle je 110cm - to je délka dítěte od ramen dolu k chodidlům. Biobavlna

je heboučká na dotek a opravdu se v ní spí jako v bavlnce. Spací pytel není uvnitř zateplený a ...

DPH: 21%

Cena: 769.00 CZK
Kod: 09800

Flísová deka Splendido - výprodej
Modrá fleece deka s výšivkou žáby Deka značky &quot;Baby Mink&quot; je vyrobená ze 100% polyesteru, rozměr deky je

cca 123 x 91 cm, doporučuje se prát v ručně ve studené vodě. Deka je zabalená v pěkné dárkové ...

DPH: 21%

Cena: 99.00 CZK
Kod: 11324

Mantinel do postýlky béžová bavlna - výprodej
Béžový mantinel do dětské postýlky s motivem medvídkůMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje

se k tyčkám postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky ...

DPH: 21%

Cena: 276.00 CZK
Kod: 11320

Mantinel do postýlky žlutá biobavlna - výprodej
Ochranný mantinel do dětské postýlkyMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje se k tyčkám

postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky (kolem hlavičky ...

DPH: 21%

Cena: 520.00 CZK
Kod: 11318

Mantinel do postýlky růžová biobavlna - výprodej
Ochranný mantinel do dětské postýlkyMantinel je ideální do postýlky o velikosti 60x120cm, přivazuje se k tyčkám

postýlky. Rozměr mantinelu je 30x180cm, to vystačí na ochranu poloviny postýlky (kolem hlavičky ...

DPH: 21%

Cena: 520.00 CZK
Kod: 11285

Letní spací pytel růžový 90 cm - výprodej
Růžový spací pytel nezateplenýPytel na spaní vyrobený z kojeneckého plyše a bavlny. Vrchní materiál: kojenecký plyš (80%

bavlna, 20% polyester), Podšívka: 100% bavlna. Délka spacího pytle je 90 cm (to je délka ...

DPH: 21%

Cena: 299.00 CZK
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Kod: 11176

Zavinovačka do autosedačky žlutá - výprodej
Žlutá zavinovačka se žlutou podšívkouŽlutá zavinovačka do autosedačky s tříbodovým uchycením (Maxi-Cosi). Zavinovačka je

ušitá ze žlutého flísu a má bavlněnou podšívku v žluté barvě. V horním rohu ...

DPH: 21%

Cena: 300.00 CZK
Kod: 10866

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 41 x 90 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo do kolíbky o velikosti 41 x 90 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 251.07 CZK
Kod: 10863

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 200 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 200 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 1184.79 CZK
Kod: 10851

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 120 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 120 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 821.79 CZK
Kod: 10848

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 100 x 200 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 100 x 200 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...

DPH: 21%

Cena: 731.04 CZK
Kod: 10836

Nepropustné froté prostěradlo oranžové 70 x 140 cm -
doprodej
Oranžové nepropustné froté prostěradlo na matraci velikosti 70 x 140 cm. Povrch prostěradla je z příjemného

bavlněného froté, které dobře saje a je příjemné na dotyk. Chránič je ze 100% polyuretanu, který ...
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DPH: 21%

Cena: 438.62 CZK
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Kod: 10552

Fusak do kočárku červený
Červený fusak do kočárku i autosedačky Fusak červený s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete od podzimu až

do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece podšívky ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
Kod: 10517

Fusak do kočárku černo červený
Černo-červený fusak do kočárku i autosedačky Fusak černo červený s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete

od podzimu až do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
Kod: 10313

Bavlněná rychlozavinovačka oranžová - výprodej
Rychlozavinovačka vyrobená z oranžového bavlněného kojeneckého plyše (80% bavlna) a bavlněného úpletu (100% bavlna),

který účině pohlcuje vlhkost. Tato klasická zavinovačka, nazývaná také rychlozavinovačka, ...

DPH: 21%

Cena: 333.00 CZK
Kod: 10510

Fusak do kočárku černo oranžový
Černo-oranžový fusak do kočárku i autosedačky Fusak černo oranžový s užitím od 0 měsíců do cca. 3 let věku dítěte.Fusak užijete

od podzimu až do jara. Pro komfort těch nejmenších jsme oproti klasické fleece ...

DPH: 21%

Cena: 840.00 CZK
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