
Dôležité! Uschovajte pre neskoršie nahliadnutie.
Obliečky na perinku 120 x 90 cm Obliečky na perinku 120 x 90 cm 
Obliečky na vankúš 60 x 40 cm Obliečky na vankúš 60 x 40 cm 

Zloženie: 
perinka 100% bavlna
vankúšik 100% bavlna 

Důležité! Uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Zdzislaw Krajewski - Scarlett
Velkoobchod s dětským zbožím

Drahenská ul. 500,
417 31 Novosedlice u Teplic
tel./fax: +420 417 535 770

www.scarlett.cz
e-mail: info@scarlett.cz

IČO: 62744763

Dětské povlečení 2dílné  Dětské povlečení 2dílné  
- Scarlett Sloník - růžové- Scarlett Sloník - růžové  

Povlečení na peřinku 120 x 90 cm Povlečení na peřinku 120 x 90 cm 
Povlečení na polštář 60 x 40 cmPovlečení na polštář 60 x 40 cm
Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu, aby nedošlo k poškození zdraví dítěte.
Doporučujeme časté větrání. 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.

Složení:
peřinka 100 % bavlna 
polštářek 100 % bavlna

RU   Две части набора
Поверхностным материалом является 100% хлопок, 
рекомендует стирать до 30 °C и гладить до 150°C. Следите 
за тщательным устранением упаковочного материала, 
чтобы предотвратить повреждение здоровья ребенка. 
Изделие удовлетворяет требованиям, установленным 
Постановлением Министерства здравоохранения ЧР № 
84/2001 Св., о гигиенических требованиях к игрушкам и 
изделиям для детей в возрасте до 3 лет.
 

HU   Két darab készlet
Az anyag felső rétege 100%-os gyapjú. 
Ügyeljen a csomagolóanyag megfelelő eltávolítására, nehogy a 
gyermeket sérülés érje. A termék megfelel a Cseh Köztársaság 
Egészségügyi Minisztériuma által kiadott, a 3 évesnél 
kisebb gyerekek részére készülő játékok és egyéb termékek 
higiéniai előírásaira vonatkozó 84/2001. számú rendelet 
követelményeinek.

 RO   Două bucata set
Materialul exterior este 100% bumbac.  
Fiţi atenţi la înlăturarea materialului de ambalare, pentru a nu 
se afla în pericol sănătatea copilului. Produsul este în acord 
cu cerinţele instituite prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al 
Republicii Cehe nr. 84/2001 Culegere, despre cerinţele de 
igienă ale jucăriilor şi produsele pentru copiii în vârstă de până 
în trei ani.

 DE  Zweiteiliges Set
Das Oberflächenmaterial ist 100% Baumwolle.  
Halten Sie auf ordentliche Entfernung des 
Verpackungsmaterials, damit nicht zur Gesundheitsgefährdung 
des Kindes käme. Das Erzeugnis erfüllt die Forderungen der 
vom Gesundheitsministerium ČR erstellten Verordnung Nr. 
84/2001 Slg., über hygienische Forderungen auf Spielzeuge 
und Erzeugnisse für Kinder im Alter bis zu 3 Jahren. 

GB   Two piece set
External material is 100% cotton.  
Be particular in proper removing of the sheathing material, in 
order not to come to a harm of children’s health. The product 
fulfils the requirements stated by the proclamation from 
the Health Office ČR no. 84/2001 digest, about the hygienic 
demands on toys and products for children at the age up to 
3 years.

PL   Komplet dwōczęściow
Materiał pokrowca 100% bawełna.  
Trzeba zadbać o usunięcie opakowań, żeby zapobiec 
zagrożeniu zdrowia dziecka. Produkt spełnia wymagania 
ustalone Rozporządzeniem Ministerstwa zdrowia ČR nr. 
84/2001 Dz.u. dotyczące wymogów higienicznych zabawek i 
wyrobów dla dzieci do 3 lat.

SK   Súprava dvojdielna
Povrchový materiál je 100% bavlna.  
Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu, aby 
nedošlo k poškodeniu zdravia dieťaťa. Výrobok spĺňa 
požiadavky stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva 
ČR č. 84/2001 Zb., o hygienických požiadavkách na hračky a 
výrobky pre deti do 3 rokov.
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