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Vinylové šaty Dark Shine

Údržba

Vinylový materiál doporučujeme prát ručně ve vlažné vodě s kapkou pracího
gelu. Pokud se šaty jen lehce ušpiní, stačí je na povrchu otřít vlhkým hadříkem.
Žehlička i sušička vinylové oblečení ničí, proto se jim raději vyhněte obloukem.
Po uschnutí šaty pověste na ramínku do skříně. Pokud byste je chtěli poskládat,
v původní krabici od výrobce najdete jemný balicí papír. Vložte ho mezi
jednotlivé vrstvy látky, aby se lakovaná vrstva prádla nepřilepila k sobě a
následně se při oddělování nesloupla.

Materiál

Na dotek hladký a lesklý vinyl působí dominantním dojmem a dokonale obepne
postavu.

100 % polyester s polyuretanem 

Barva

Černá barva umocní tajemnou atmosféru BDSM hrátek, při kterých se snoubí submisivita s dominancí a rozkoš s
bolestí.

Rozměry

Aby ženám šaty padly jako ulité, doporučujeme jim, aby se před výběrem správné velikosti pro jistotu přeměřily nebo
se inspirovaly mírami naší testerky.
 
 S

Konfekční velikost: 36–38
Obvod přes prsa: 82–89 cm
Obvod v pase: 65–73 cm
 Obvod přes boky: 92–98 cm

M

Konfekční velikost: 40–42
Obvod přes prsa: 90–97 cm
Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 99–104 cm
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L

Konfekční velikost: 44–46
Obvod přes prsa: 98–106 cm
Obvod v pase: 82–90 cm
Obvod přes boky: 105–112 cm

XL

Konfekční velikost: 48–50
Obvod přes prsa: 107–118 cm
Obvod v pase: 91–102 cm
Obvod přes boky: 113–121 cm

XXL

Konfekční velikost: 52–54
Obvod přes prsa: 119–130 cm
Obvod v pase: 103–114 cm
Obvod přes boky: 122–132 cm
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