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Link do produktu: https://www.tummihandmade.pl/sukienka-z-lnu-wiosenne-chabry-p-242.html

Sukienka z lnu Wiosenne chabry
Cena

289,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

SL0001

Opis produktu
Sukienka wykonana została ze świetnej jakości tkaniny, którym jest len. Len to tkanina naturalna, oddychająca, lekka, idealna na wiosenne i
letnie dni. Sukienka jest przewiewna, ale przez gęstą strukturę materiału nie jest prześwitująca.
Sukienka lniana ma długość midi. Dość nietypowe wycięcia na boku nadają jej charakteru. Sukienka ma również wpuszczane kieszenie na
szwach bocznych, dekolt w kształcie litery V, zamek na plecach oraz rozporek z tyłu.
Sukienka jest niezwykle kobieca, delikatnie taliowana i wyprofilowana wzdłuż linii pleców. Fason jest na tyle uniwersalny, że można ją ubrać na
wiele okazji - zarówno na przyjęcie, spotkanie, do biura czy na co dzień.
Tkanina została wcześniej poddana procesowi dekatyzacji (zastosowanie gorącej pary wodnej, która sprawia, że włókna wykurczają się, a
rozmiar materiału ulega ustabilizowaniu) oraz metodzie stonewashed (specjalna technika prania, nadająca tkaninom miękkości). Producent
jednak zaznacza, że tkanina może skurczyć się do 3%. Dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia pielęgnacja sukienki.
Tkanina z której wykonana jest sukienka posiada certyfikat Oeko Tex Standard 100.

Skład: 100% len

Gramatura: 185g
Pielęgnacja:
-

Pranie w temperaturze 30o w delikatnych środkach piorących, na lewej stronie,
Niskie obroty wirowania,
Prasowanie na lewej stronie w temperaturze max. 110o,
Nie chlorować,
Nie suszyć w suszarce bębnowej,
Najlepiej suszyć na płasko – tkaniny naturalne mają tendencję do odkształcania się pod wpływem wieszaka.

Modelka na zdjęciu ma 165cm wzrostu i sukienkę w rozmiarze S.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar : S , M , L

Wymiary
S:
Długość całkowita: 108cm
Obwód biustu: 92cm
Obwód bioder: 104m
M:
Długość całkowita: 108cm
Obwód biustu: 96cm
Obwód bioder: 108m
L:
Długość całkowita: 108cm
Obwód biustu: 100cm
Obwód bioder: 112m
Przy wyborze rozmiaru pamiętaj, że len jest tkaniną nieelastyczną.
Kurczliwość materiału może wynosić ok.3% (dotyczy długości).

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

