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Link do produktu: https://www.tummihandmade.pl/parka-hibiskusowy-sen-p-215.html

Parka Hibiskusowy sen
Cena

359,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

KPA0026

Opis produktu
Kurtka parka jest idealnym połączeniem wygody, komfortu i modnego stylu. Luźny krój gwarantuje swobodne poruszanie się, a specjalne
ściągacze w talii umożliwiają dopasowanie stroju do sylwetki.
Ten wzór to nasz autorski projekt.

Nasze parki charakteryzują się:
- dyskretnie wszytą w dolnej krawędzi kurtki gumką, którą można regulować według potrzeb,
- regulacją w pasie. Dzięki ukrytej od wewnętrznej strony kurtki regulowanej gumce, można dopasować sobie kurtkę do swojej sylwetki,
- rękawami dodatkowo podszytymi softshellem od środka (ok 5cm), co umożliwia podwinięcie na odpowiednią długość,
- dzianinowym ściągaczem w rękawie, który sprawia, iż wiatr nie przedostanie się do środka,
- regulowanym kapturem,
- osłonką zamka przy brodzie,
- zamkiem rozpinanym z obu stron (wszywamy zamki firmy YKK),
- kieszeniami zapianymi na napy.

Kurtka uszyta jest z tkaniny softshell. Jest to materiał mający świetne właściwości. Materiał jest wiatro- i wodoodporny, świetnie izoluje ciepło i
odprowadza wilgoć.
Każda z naszych kurtek ma idealnie dopasowaną kolorystycznie podszewkę. Podszewka jest elastyczna i trwała. Jest przyjemna w dotyku i nie
sprawia wrażenia sztucznej i twardej tekstury, dzięki temu zapewnia absolutny komfort użytkowania. Zaletą podszewki jest duża
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przepuszczalność powietrza.

W sprzedaży mamy też kurtki z opcją "dodatkowe ocieplenie": oprócz standardowej podszewki, kurtka ma wszytą warstwę ociepliny
syntetycznej 120g. Kurtka będzie idealna zarówno do późnej jesieni, jak i na zimę. Ocieplenie jest wszyte na stałe.

Materiał: zewnętrzny - softshell (poliester)
podszewka - 94% poliester, 6% stretch
Gramatura: 300 g/m2
Wodoodporność: 10000 mm
Oddychalność: 5000 g/m2
Kolor podszewki kurtki zależny jest od dostępności materiałów. W przypadku braku dostępności identycznych jak na zdjęciu tkanin, dobieramy
najbardziej zbliżony lub pasujący kolor.

Uwaga: kolor materiału prezentowany na zdjęciu może minimalnie odbiegać od rzeczywistego, w zależności od partii materiału oraz
monitora.

Modelka na zdjęciach ma 165cm wzrostu i rozmiar S.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar : XS , S , M , L , XL , XXL
dodatkowe ocieplenie: nie , tak

Wymiary
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indywidualnych ustawień

Od dnia 01.02.2022r. nastąpiła zmiana w tabeli rozmiarów - zmiany dotyczą rozmiarów L, XL oraz został dodany
dodatkowy rozmiar XXL.
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