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Podväzkový komplet Sayla

Údržba

Skúsená pradlenka nepotrebuje radiť, tie ostatné by mali Komplet Sayle prať
v ruke, nežehliť ani nedávať do sušičky.

Dizajn a tvar

Celý komplet vzbudzuje rešpekt. Top obdĺžnikového tvaru pekne obopne
poprsia. Podväzkový pás vyzerá ako mini suknička.

Materiál

Nevystužený top z jemného a veľmi pružného tylu a boky z mikrovlákna
v imitácii kože s efektom latexu dopĺňajú elastické ramienka s dĺžkovým
nastavením. Podväzkový pás z totožného materiálu má v spodnej časti dĺžkovo
nastaviteľné upínanie na pančuchy. V zadnej časti sa nachádza saténová
šnurovačka. Súčasťou kompletu sú tangá, lemovaná čiernou elastickou
gumičkou.

94% polyester
6% elastan

Farba

Komplet čierny ako mamba pekne rozprúdi krv.

Rozmery

Odporúčame, aby sa ženy pred výberom veľkosti premerali a svoje miery porovnali s univerzálnymi rozmermi od
výrobcu, ktoré zodpovedajú veľkostiam všetkých jeho modelov bielizne.

S–M

Výška: 158–164 cm
Veľkosť košíčkov: A-C
Obvod pod prsiami: 70–82 cm
Obvod pása: 60–72 cm
Obvod cez boky: 88–100 cm
Obvod tang: 62 cm
Dĺžka topu: 19 cm
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L–XL

Výška: 164–170 cm
Veľkosť košíčkov: B-D
Obvod pod prsiami: 70–82 cm
Obvod pása: 72–84 cm
Obvod cez boky: 100–112 cm
Obvod tang: 70 cm
Dĺžka topu: 20 cm

XXL–XXXL

Výška: 170–172 cm
Veľkosť košíčkov: C-E
Obvod pod prsiami: 74–88 cm
Obvod pása: 84–96 cm
Obvod cez boky: 112–124 cm
Obvod tang: 78 cm
Dĺžka topu: 21 cm

Tangá roztiahnete vo všetkých veľkostiach o cca 10 cm.
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