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Opis produktu
SKLEP FIRMOWY VIENETTA POLSKA
Największy wybór za najniższą cenę
___________________________________________________________________________________________________________________

Kolekcja WIOSNA/LATO 2022
Koszula nocna:
wykonany z doskonałą precyzją, z mięciutkiej i przyjaznej dla skóry bawełny
na krótki rękaw, do kolana
swoim wzorem nadaje się dla kobiety w każdym wieku
w kolorze granatowym z modną aplikacją, regularny krój
swobodny, kobiecy krój
nie traci kolorów, nie mechaci się, nie kurczy
____________________________________________________________________________________________________________
Kolor: GRANATOWY
Rozmiar: 1XL 2XL 3XL 4XL
Model: 1090440000_A
Rodzaj: koszula
Skład: 70% bawełna 30% poliester
Producent: Vienetta
Model z nadrukiem
Najwyższa jakość produktu za najniższą cenę
Towar jest nowy z metkami, oryginalnie zapakowany
Zapraszamy do obejrzenia również innych modeli/ rozmiarów/ kolorów na naszej stronie
Jesteśmy największym dystrybutorem marki Vienetta na Polskę
Do zakupu dołączamy paragon / na życzenie wystawiamy fakturę VAT
Jeśli poszukujesz danego modelu a Ty go u nas nie widzisz proszę skontaktuj się z
nami www.vienetta@interia.pl
____________________________________________________________________________________________

Zapewniona satysfakcji – jeśli będziesz niezadowolony z produktu, może go zwrócić w dowolnej chwili, w czasie nie
dłuższym niż 14 dni od zakupu, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów!
Jeśli masz dodatkowe pytania, zastrzeżenia, lub potrzebujesz naszej pomocy NAPISZ teraz, a rozwiążemy Twoje
problemy, a być może doradzimy Ci całkowicie inny produkt, który sprosta wszystkie Twoje oczekiwania.
Zapraszamy do obejrzenia również innych modeli na naszej stronie
_____________________________________________________________________________________________

Sprawdź jaki rozmiar wybrać.
Mierzono na płasko +/- 2 cm
ROZMIAR 1XL:
Długość całkowita – 97
Szerokość pod pachami – 61
Szerokość na dole produktu – 68
Szerokość w biodrach/pasie – 58
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ROZMIAR 2XL:
Długość całkowita – 101
Szerokość pod pachami – 61
Szerokość na dole produktu – 75
Szerokość w biodrach/pasie – 64
ROZMIAR 3XL:
Długość całkowita – 103
Szerokość pod pachami – 62
Szerokość na dole produktu – 77
Szerokość w biodrach/pasie – 68
ROZMIAR 4XL:
Długość całkowita – 105
Szerokość pod pachami – 62
Szerokość na dole produktu – 79
Szerokość w biodrach/pasie – 71

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR: 1XL , 2XL , 3XL , 4XL
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