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Biustonosz Dakota 579
granatowy
Cena

132,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

GORBI579

Kod producenta

GORBI579

Kod EAN

5902771211065

Producent

Gorsenia

Opis produktu
DAKOTA
K 579
Biustonosz miękki w pięknym granatowym kolorze, kierowany dla kobiet ze średnim i dużym biustem ceniących elegancję,
gdzie przełamywane są stereotypy w zastosowaniu, czy też łączeniu surowców.
Jest to nowa propozycja znanej już na rynku kolekcji Rebecca. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, biustonosz ma
zwiększoną rozmiarówkę oraz delikatnie odświeżony design, poprzez dodanie kolejnych elementów z koronki. Niezmieniony
został pierwotny zamysł przezroczystości, dzięki zastosowaniu cielistego tiulu jako podkładu pod koronkę. Ze względu na
użyte surowce, właściwości tego modelu to: wygoda w użytkowaniu, stabilizacja, lekkość.
MISKI - dwuwarstwowe, tiul stabilny połączony z delikatną stabilną koronką, która bardzo dobrze stabilizuje, jednocześnie
nadając konstrukcji lekkości. Na górnej misce koronka została opuszczona, aby dodać modelowi elegancji. Górna krawędź
misek wykończona delikatną taśma elastyczną.
PAS OBWODU - wykonany został z tiulu stabilnego, stabilnej koronki oraz lycry o wysokiej gramaturze, która zapewnia
bardzo dobre podtrzymanie. Mostek wyprofilowany tak ,aby nie powodować ucisków.
DRUTY - miski modelowane za pomocą drutów, które wraz ze wzrostem rozmiaru zwiększają swoją szerokość, zapewnia to
odpowiednie utrzymanie piersi we wszystkich rozmiarach.
FISZBINY - na bokach zastosowano płaskie fiszbiny, aby biustonosz idealnie przylegał do ciała.
RAMIĄCZKA - z delikatną pętelką, w 3 szerokościach (14, 18, 22), odpowiednio do rozmiaru.
KÓŁKA I REGULATORY - metalowe w kolorze ramiączka, nie zawierają niklu.
HAFTKA - 2- i 3-rzędowa, z potrójną regulacją obwodu.
Skład: 90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: granatowy
Rozmiar: 100D , 100F , 65F , 65G , 65H , 70F , 70G , 70H , 75D , 75F , 75H , 75I , 75J , 80D , 80F , 80G , 80H , 80I , 80J , 80K ,
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85D , 85F , 85H , 85I , 85J , 85K , 90D , 90F , 90H , 90I , 90J , 95F , 95H , 95I
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