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BAWEŁ
NIANY
KOMPL
ET
"ICON"
MINT
Cena
Dostępność
Czas wysyłki

Opis produktu
Dresowy komplet damski z delikatnym napisem.
Model idealnie sprawdzi się na co dzień.
Produkt został wykonany z wysokiej jakości bawełny.
Dostępny w kilku kolorach.
Wymiary dla rozmiaru S:
Bluzka
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Szerokość od pachy do pachy 57 cm x2
Szerokość w talii 51 cm x2
Szerokość na dole 50 cm x2
Długość całkowita 61 cm
Długość rękawa od pachy 14 cm
Szerokość rękawa 15 cm x2
Spodenki
Szerokość w pasie 32 cm x2 (Gumka rozciąga się do 45 cm x2)
Szerokość w biodrach 51 cm x2
Wysokość stanu 29 cm
Długość wewnętrznej nogawki 13 cm
Szerokość nogawki na dole 28 cm x2
Wymiary dla rozmiaru M:
Bluzka
Szerokość od pachy do pachy 60 cm x2
Szerokość w talii 53 cm x2
Szerokość na dole 51 cm x2
Długość całkowita 62 cm
Długość rękawa od pachy 14 cm
Szerokość rękawa 16 cm x2
Spodenki
Szerokość w pasie 36 cm x2 (Gumka rozciąga się do 47 cm x2)
Szerokość w biodrach 51 cm x2
Wysokość stanu 31 cm
Długość wewnętrznej nogawki 14 cm
Szerokość nogawki na dole 29 cm x2
Wymiary dla rozmiaru L:
Bluzka
Szerokość od pachy do pachy 60 cm x2
Szerokość w talii 55 cm x2
Szerokość na dole 52 cm x2
Długość całkowita 64 cm
Długość rękawa od pachy 17 cm
Szerokość rękawa 16 cm x2
Spodenki
Szerokość w pasie 37 cm x2 (Gumka rozciąga się do 49 cm x2)
Szerokość w biodrach 55 cm x2
Wysokość stanu 31 cm
Długość wewnętrznej nogawki 15 cm
Szerokość nogawki na dole 31 cm x2

Ubrania mierzone na płasko! Poszczególne wymiary mogą różnić się +/- 2 cm.
Produkt Turecki
Skład: Bawełna 75%, Poliester 18%, Elastan 7%

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIARY: S , M , L
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