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Link do produktu: https://www.tummihandmade.pl/wiatrolapek-dla-dziecka-brush-p-219.html

Wiatrołapek dla
dziecka - Brush
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni

Numer katalogowy

KWI0012

Opis produktu
Kurteczka z kapturem, zapinana jest na zamek, ma dwie kieszonki z boku (na szwach) stójkę przy szyi oraz osłonkę przy brodzie, aby uniknąć
podrażnienia od zamka.
Idealna na wiosnę, jesień oraz chłodniejsze letnie wieczory.
Wzór widoczny na tkaninie jest naszym autorskim, niepowtarzalnym printem.
Kurteczka ma wszyty system ściągaczy na zakończeniu rękawków, przy kapturze oraz u dołu kurteczki, dzięki temu z każdej strony będzie
chronić od wiatru.
Kurtka jest uszyta w tak, aby posłużyła na co najmniej dwa rozmiary.
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 acetatową. Podszewka acetat charakteryzuje się bardzo wysoką
jakością. Wytwarzana jest z naturalnego włókna celulozowego. Nie sprawia wrażenia sztucznej i twardej tekstury, dzięki temu zapewnia
absolutny komfort użytkowania. Nazywana często jedwabiem podszewkowym – jest połyskująca, miękka i delikatna w dotyku. Główną zaletą
podszewki jest duża przepuszczalność powietrza.
W sprzedaży mamy też kurtki z opcją "dodatkowe ocieplenie": oprócz standardowej podszewki, kurtka ma wszytą warstwę ociepliny
syntetycznej 100g. Kurtka będzie idealna zarówno do późnej jesieni, jak i na zimę. Ocieplenie jest wszyte na stałe.

Materiał: zewnętrzny - softshell(poliester), podszewka - acetat
Gramatura: 300 g/m2
Wodoodporność: 10000 mm
Oddychalność: 3000 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 indywidualnych ustawień
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monitora.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
rozmiar : 74-80 , 80-86 , 86-92 , 92-98 , 98-104 , 104-110 , 110-116 , 116-122 , 122-128 , 128-134 , 134-140 , 140-146 ,
146-152
dodatkowe ocieplenie: nie , tak

Wymiary
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