
Síťka je vhodná na 
postýlky 120 x 60 cm 
i 140 x 70 cm
Složení: 100 % tyl

 Univerzální síť na postýlku pro ochranu dítěte 
před nepříjemným hmyzem.

 Velice jednoduchá montáž na postýlku díky 
elastické gumě díky které hmyz neproleze pod 
síť.

 Použití velmi jemného, 100% polyesterového 
materiálu, který nepropustí ani nejdrobnější 
hmyz.

 Použití elastické gumy, pomocí které síť těsně obepne sedačku a zabrání tak proniknutí hmyzu k dítěti.

 Je možno prát na 40°C v automatické pračce.

 Prát samostatně, nebo v ochranném obalu, aby nedošlo k poškození síťoviny od pevných součástí 
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RU   Москитные сетки, Поверхностным материалом является 100 % TYL

HU  Szúnyoghálók, Anyag felső rétege 100 % TYL
RO  Plase de țânțari, Materialul exterior este 100 % TYL
DE  Moskitonetze, Das Oberflächenmaterial ist 100 % TYL
GB  Mosquito nets, External material is 100 % TYL
PL  Moskitiery, Materiał pokrowca 100 % TYL
SK  Sieťka proti hmyzu, Povrchový materiál je 100 % TYL

Nebělit
Не отбеливать / Ne fehérítse / 

Nu albiţi / Nicht bleichen / Not to bleach / 
Nie bielić / Nebieliť

Nesušit v bubnové sušičce
Не сушить в барабанной сушилке / Dobos szárítógépben ne szárítsa / 

Nu uscaţi în uscătorul automat / Nicht trocknen in einem Trommeltrockner / 
Not to dry at a tumble dryer / Suzyć w suszarce bębnowej 

/ Nesušiť v bubnovej sušičke

Teplota praní
Температура стирки / Mosási hőmérséklet / Temperatura de 

spălare / Waschtemperatur/ Washing temperature / 
Temperatura prania / Teplota prania
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Nežehlit 
Не гладить  / Ne vasalja / Nu călcaţi / 

Nicht bügeln / Not to iron wash / Nie prasować / Nežehliť

Upozornění
Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu, aby nedošlo k poškození zdraví dítěte. Výrobek splňuje požadavky 
stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky 
pro děti ve věku do 3 let.

Síťka proti hmyzu
na postýlku
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