
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

Casmir body Mirella

Údržba

Aby se prádlo nepoškodilo, vyhněte se praní v pračce a sušení v sušičce.
Dávejte pozor i na ostré předměty a zipy, které by mohly krajku snadno
zatrhnout. Perte v ruce v teplé vodě kolem 30 °C s malým množstvím pracího
gelu či prášku. Nechte volně uschnout a je to.

Materiál

Vyzývavá krajka se chová jako něžné doteky a kostice potažené hebkým
materiálem neodvádí pozornost.

85 % polyester
10 % elastan
5 % polyamid

Barva

Oranžová a černá je jako oheň ve tmě. Zažehněte proto plamen vášně a oddejte se jeden druhému ve víru divokých
hrátek.

Rozměry

Můžete si vybrat ze tří velikostí. Velikost S–M bude lepší pro postavy vyšší než 160 cm, jinak bude krajka na bříšku
odstávat. Taky doporučujeme přeměřit se a porovnat své míry s univerzálními rozměry od výrobce.

S–M

Výška: 158–164 cm
Velikost košíčků: A–C
Obvod pod prsy: 62–80 cm
Obvod pasu: 60–72 cm
Obvod přes boky: 88–100 cm

L–XL

Výška: 164–170 cm
Velikost košíčků: B–D
Obvod pod prsy: 68–84 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
Obvod přes boky: 100–112 cm
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XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Velikost košíčků: C–E
Obvod pod prsy: 82–94 cm
Obvod pasu: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
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