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Biustonosz Pasadena 607
kremowy
Cena

130,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

GORBI607

Kod producenta

GORBI607

Kod EAN

5902771246784

Producent

Gorsenia

Opis produktu
Biustonosz kierowany dla kobiet ze średnim, dużym i bardzo dużo biustem, ceniących nowoczesność oraz
nietuzinkowe rozwiązania konstrukcyjno - technologiczne, gdzie przełamywane są stereotypy w zastosowaniu, czy też
łączeniu surowców.
Ze względu na użyte surowce właściwości tego modelu będą podobne do biustonoszy z kolekcji PARADISE K 496.
Biustonosz w pięknym kremowym kolorze.
Miseczki - 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.
Dolna część miski także pokryta stabilną koronką.
Górna krawędź misek wykończona delikatną taśma elastyczną.
Dopełnieniem kolekcji jest zastosowanie na dekolcie dwóch paseczków z regulacją ich długości.
Boczki - wykonane zostały lycry o wysokiej gramaturze, która zapewnia bardzo dobre podtrzymanie.
Druty - miseczki wyprofilowane są drutem okalającym piersi, co sprawia, że piersi są idealnie zebrane do środka, podniesione i
utrzymują piękny, zaokrąglony kształt, a środek biustonosza dokładnie przylega do mostka.
Fiszbiny -na bokach zastosowano płaskie fiszbiny, aby biustonosz idealnie przylegał do ciała.
Ramiączka - gładkie, regulowane, nieodpinane w 3 szerokościach 14, 18, 22 mm
Kółeczka i regulatory -metalowe w kolorze ramiączek, nie zawierają niklu.
Zapięcie: haftka, w zależności od rozmiaru, dwu- lub trzyrzędowa z 3-stopniowymi regulacjami obwodu.
Skład:
90% poliamid, 7% elastan, 3% poliester

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