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Link do produktu: https://www.dirtyshop.pl/zestaw-koszulka-meska-body-lub-koszulka-lord-vader-imie-p-5959.html

Zestaw koszulka męska +
body lub koszulka Lord
Vader + imię
Cena

85,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

1-2 dni robocze

Producent

dirtyshop.pl

Opis produktu
Zestaw koszulka męska + body/koszulka dziecięca
Koszulka męska
Klasyczna i dopasowana koszulka męska. Posiada okrągły dekolt oraz proste rękawy. Wykonana w 100% z bawełny zapewni Ci
poczucie komfortu w każdej sytuacji. Matowy i bardzo trwały nadruk odporny na wielokrotne prania. Nasza koszulka pozwoli Ci
wyróżnić się z tłumu i podkreślić swój indywidualny charakter.
Skład:
100% bawełna
Wymiary:
Od S do 5XL - sprawdź w tabelce.
Rozmiary 3XL, 4XL, 5XL dostępne kolorach: biały, czarny, czerwony
3XL: 66 cm - 82 cm
4XL: 68 cm- 84 cm
5XL: 72 cm - 88 cm.

Body dziecięce
Body dziecięce z krótkim rękawem. Wykończenie pod szyją - lycrą. Zapinane na ramieniu i w kroku. Ściągacz 1x1. 100%
bawełna.
Skład:
100% bawełna
Rozmiary:
3m / 6m / 9m / 12m

Koszulka dziecięca
Koszulka dziecięca z krótkim rękawem. Posiada okrągły dekolt oraz proste rękawki. Wykonana w 100% z bawełny zapewni
dziecku poczucie komfortu w każdej sytuacji. Matowy i bardzo trwały nadruk odporny na wielokrotne prania.
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Skład:
100% bawełna
Rozmiary:

Pielęgnacja:
Pierz w pralce po lewej stronie w temperaturze do 40 stopni. Nie prasuj żelazkiem po nadruku.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor koszulki męskiej: biały , szary , czarny , niebieski , granatowy , czerwony
Rozmiar koszulki męskiej: S , M , L , XL , XXL , 3XL (+ 4,00 zł ), 4XL (+ 4,00 zł ), 5XL (+ 4,00 zł )
Kolor body/koszulki dziecięcej: biały , czarny , jasny różowy , błękitny
Rozmiar body/koszulki dziecięcej: body 3M , body 6M , body 9M , body 12M , koszulka 0 , koszulka 1 , koszulka 2 ,
koszulka 3-4/104 , koszulka 5-6/116 , koszulka 7-8/128 , koszulka 9-11/140 , koszulka 12-13/152
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