
NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Kostým Hot French Maid

Údržba

Aby vám kostým sloužil ještě hodně pracovních směn, dopřejte mu něžnou a
láskyplnou péči. Doporučujeme vždy zvolit program ručního praní s troškou
jemného pracího prostředku. Křehké materiály si nerozumí se sušičkou ani
žehličkou, takže nechte uniformu raději volně uschnout na čerstvém vzduchu.

Materiál

Jemná síťovina přirozeně splyne s ženskými tvary. Křehký materiál bude hýčkat
pokožku a dodá jí pocit maximálního pohodlí. 

Body

90 % polyamid
10 % spandex

Motýlek a zástěra

95 % polyester
5 % spandex

Barva

Černo-bílá kombinace se stane sázkou na jistotu. Vytváří efektní kontrast a podtrhne eleganci a styl uniformy. Ženy si
v ní budou připadat jako opravdové služebné, které splní svému partnerovi vše, co mu na očích vidí.

Rozměry

Před koupí kostýmu doporučujeme ženám, aby se raději přeměřily a nešláply tak s výběrem velikosti vedle. Míry
našich testerek poslouží jako inspirace.

S

Obvod přes prsa: 82–89 cm
Obvod v pase: 65–73 cm
Obvod přes boky: 92–98 cm

M
Obvod přes prsa: 90–97 cm

mailto:ahoj@ruzovyslon.cz


NÁVOD

Prodejce: Chybí vám něco v návodu? Adresa pro vrácení/reklamace
Růžový slon s.r.o. Potřebujete pomoct? je zároveň adresou naší prodejny:
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317
 

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a

736 01 Havířov - Šumbark

Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 99–104 cm

L

Obvod přes prsa: 98–106 cm
Obvod v pase: 82–90 cm
Obvod přes boky: 105–112 cm

XL

Obvod přes prsa: 107–118 cm
Obvod v pase: 91–102 cm
Obvod přes boky: 113–121 cm
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