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Vinylová košile Vincent

Údržba

Vinyl patří k citlivějším materiálům, a proto zaslouží něžnou péči. Běžné
nečistoty stačí jen setřít vlhkým hadříkem. Pokud chcete košili vyprat stačí
kapka pracího gelu a jemná ruční lázeň. Na sušičku a žehličku raději
zapomeňte a nechte prádlo volně uschnout pověšené na ramínku. Po usušení
košili zabalte do papíru tak, aby se sklady k sobě nepřilepili, nebo ji pověste na
ramínko a uložte do skříně, kde bude čekat na další použití.

Materiál

Vinyl láká k sexy hrátkám svým svůdným leskem a neodolatelně hladkým
povrchem, kterého se nechcete přestat dotýkat.

100 % polyester s polyuretanovým povlakem

Barva

Rajcovní černá barva s vinylovými odlesky vytváří magickou kombinaci, která vzbudí v partnerce touhu po vášnivých
hrátkách. 

Rozměry

Košile padne mužům s konfekční velikostí S–XXL. Před koupí by se muži měli přeměřit a míry porovnat s tabulkou
výrobce nebo se inspirovat u našeho testera.

S

Obvod přes prsa: 86–93 cm
Obvod v pase: 74–81 cm
Obvod přes boky: 90–91 cm

M

Obvod přes prsa: 94–101 cm
Obvod v pase: 82–89 cm
Obvod přes boky: 98–105 cm

L
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Obvod přes prsa:102–109 cm
Obvod v pase: 90–99 cm
Obvod přes boky: 106–113 cm

XL

Obvod přes prsa: 110–117 cm
Obvod v pase: 100–109 cm
Obvod přes boky: 114–121 cm

XXL

Obvod přes prsa: 118–125 cm
Obvod v pase: 110–119 cm
Obvod přes boky: 122–129 cm
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