
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

Páskový komplet Morgen

Údržba

Prádlo neperte v pračce, nesušte v sušičce. Pozlacená očka, na kterých jsou
pásky, by se mohla se ošoupat. Mnohem lepší bude, když prádlo vyperete v ruce
s kapkou pracího gelu nebo namočíte do vody a necháte reagovat s pracím
práškem. Prádlo vám to oplatí dlouhodobou životností.

Materiál

Díky elastanu, je set elastický a parádně sedne. Pásky z vás udělají pořádnou
ďáblici.

75 % polyester
15 % polyamin
10 % elastan

Barva

Pásky jsou v černé barvy, oblečte si prádlo a vypadejte jako nezkrotná šelma,
která musí být na vodítku, jinak někoho pokouše.

Rozměry

Erotické prádlo z této kolekce není moc elastické. Před zvolením velikosti vám proto doporučujeme, abyste se
důkladně přeměřili a své míry porovnaly s univerzálními rozměry od výrobce, které odpovídají velikostem všech jeho
modelů prádla.

S–M

Výška: 158–164 cm
Velikost košíčků: A–C
Obvod pod prsy: 70–82 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: 70–82 cm
Obvod pasu: 72–84 cm
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Obvod přes boky: 100–112 cm

XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Velikost košíčků: C–E
Obvod pod prsy: 74–88 cm
Obvod pasu: 84–96 cm
Obvod přes boky: 112–124 cm
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