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Opis produktu
SKLEP FIRMOWY VIENETTA POLSKA
Największy wybór za najniższą cenę

________________________________________________
Kolekcja ZIMA 2021/2022
Piżama męska:
z mięciutkiej bawełny z długim rękawem i długimi spodniami
sportowy fason, idealnie nadaje się jako dres
w kolorze BORDOWYM w młodzieżowym stylu
bluzka w kolorze bordowym z trampkami, regularny krój
spodnie w kolorze szarym z trampkami z kieszeniami, w pasie gumka i sznurek umożliwiający regulacje, nogawki bez
ściągacza
nie mechaci się, nie traci kolorów, nie kurczy się
_______________________________________________________________________________________________________________
Rozmiar do wyboru: L XL XXL
Model: 1060730922_A
Rodzaj: komplet
Skład góra: 100% bawełna
Skład dół: 70% bawełna 30% poliester
Producent: Vienetta Gazzaz
Model z nadrukiem
Najwyższa jakość produktu za najniższą cenę
Towar jest nowy z metkami, oryginalnie zapakowany
Zapewniona satysfakcja – 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/ rozmiarów/ kolorów na naszych pozostałych aukcjach

Sprawdź jaki rozmiar wybrać.
Mierzono na płasko +/- 2 cm
ROZMIAR S:
Długość całkowita bluzki – 76
Szerokość pod pachami – 52
Długość rękawa od ramienia – 64
Szerokość spodni w pasie – 40
Długość nogawki od kroku – 78
Długość nogawki zewnętrzna – 109
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ROZMIAR M:
Długość całkowita bluzki – 79
Szerokość pod pachami – 54
Długość rękawa od ramienia – 66
Szerokość spodni w pasie – 42
Długość nogawki od kroku – 80
Długość nogawki zewnętrzna – 110
ROZMIAR L:
Długość całkowita bluzki – 81
Szerokość pod pachami – 56
Długość rękawa od ramienia – 68
Szerokość spodni w pasie – 43
Długość nogawki od kroku – 81
Długość nogawki zewnętrzna – 110
ROZMIAR XL:
Długość całkowita bluzki – 82
Szerokość pod pachami – 58
Długość rękawa od ramienia – 70
Szerokość spodni w pasie – 44
Długość nogawki od kroku – 82
Długość nogawki zewnętrzna – 111

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR: S , M , L , XL

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

