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ZAMSZOWY żakiet NARZUTKA
bolerko FRĘDZLE 944M6#LXL
Nasza cena

29,99 zł

Poprzednia cena sprzedaży

39,99 zł

Czas wysyłki

24h

Numer katalogowy

944#L/XL

Kod producenta

J&H P1770

Opis produktu
Zamszowa modna elegancka narzutka żakiet bolerko kurteczka
żakiecik jest z długim rękawem
zamszowa bardzo modna narzutka bolerko
nasza narzutka jest gładka
kurteczka jest zdobiona bardzo modnymi frędzelkami
styl boho
narzutka, kurteczka, bolerko, żakiecik
nasza narzutka ma asymetryczny fason
narzutka waterfall
naszą narzutkę możesz założyć na wszelkiego rodzaju okazje
ta narzutka jest doskonała dla kobiet w każdym wieku
nasza narzutka to hit sezonu !!!
na metce XL/XXL, pasuje na L XL
skład materiału narzutki: cotton 35%, polyester 65%
jakość pierwsza tej narzutki
narzutka ma eleganckie wykończenia
ta narzutka jest uszyta z wysokiej jakości tkanin
narzutka doskonale dopasowuje się do każdej sylwetki
nasza narzutka ma materiał miły i delikatny w dotyku
tego modelu narzutki nie kupisz nigdzie taniej
polecamy nasze wyjątkowe produkty
okazje cenowe
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Sprzedawany w tej ofercie rozmiar zaznaczono w tabeli na czerwono
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wymiary mogą się nieznacznie różnić od podanych +/-2cm.

Wszystkie wymiary podane w tabeli rozmiarów są mierzone z leżącej na płasko odzieży bez i po rozciągnięciu.
Aby uzyskać obwód pod pachami, w biodrach, w pasie itp. - wymiary A, B, C należy pomnożyć x 2.
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XL
42/44

XXL
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Dostępne kolory sprzedawanego przedmiotu wyłącznie według widocznych zdjęć poniżej z nazwą koloru.
Przed rozpoczęciem wyboru koloru wciśnij koniecznie klawisz F5 aby odświeżyć zdjęcia.
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 40/42 - L/XL
Rozmiar: 40/42 - L/XL
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Kolor: brązowy jasny , karmelowy

oferta odzieży damskiej
Hurtownia odzieży TakTuTanio online to w cenach hurtowych najtaniej, nowa odzież damska online. Prowadzimy Hurtownię odzieży z odzież damska w najniższej cenie hurtowej.
Nasz sklep internetowy posiada w sprzedaży tanie eleganckie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online, tania odzież damska w sklepie
internetowym. Nasza hurtownia odzieżowa TakTuTanio ma wielu zadowolonych klientów. Hurtownia odzieżowa TakTuTanio zaprasza na zakupy modneitanie. Hurtownia odzieży
damskiej proponuje, modną i tanią must have dzież damską, modne bluzki, modne swetry, modne tuniki, modne legginsy, modne kurtki i modne płaszcze w najniższych cenach
hurtowych. Nasza odzież damska jest doskonałej jakości modneitanie i taktutanio. Nasz sklep internetowy proponuje ciekawą zgodna z najnowszymi trendami must have odzież
damską, modneitanie bluzki, śliczne modne sukienki, nieprześwitujące legginsy, długie spódnice, swetry, ciekawe tuniki, spodnie i koszule, modne kurtki i jesienne zimowe
płaszcze, kolorowe i białe koszule. Nasza hurtownia odzieży online taktutanio to tania nowa odzież damska sprzedawana online, hurtownia odzieży outlet, tania odzież damska w
sklepie internetowym. Sprzedajemy tanie nowe swetry damskie, odzież damską online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online proponuje tanią odzież damską. Taktutanio to sklep
internetowy i internetowa hurtownia odzieżowa .Odzież damska w naszym sklepie i hurtowni odzieżowej modneitanie jest najwyższej jakości, modnaitania, w cenie hurtowej.
Hurtownia odzieży Taktutanio oferuje niskie ceny bluzki od 5 zł tuniki od 9 zł swetry od 12 zł sukienki od 12 zł spódnice, legginsy, koszule, skarpetki. Hurtownia odzieży proponuje
kilkaset różnych modeli ciekawych bluzek, modnych tunik, ciepłych swetrów, eleganckich sukienek, legginsów, pikowanych kurtek i płaszczy. Hurtownia dodzieży damskiej to także
sklep online 24h z odzieżą damską – bluzkami, tunikami, swetrami, ładnymi kurtkami, sukienkami midi, sukienkami maxi, sukienkami mini. Zapewniamy dobre ceny i szybką tanią
wysyłkę z naszej hurtowni odzieży damskiej. Odzież damska w hurtowni taktutanio jest modnaitania w ciekawych modnych wzorach. Hurtownia odzieży online z tanią odzieżą
damską online. Hurtownia odzieży TakTuTanio ma tanią odzież damską a sklep internetowy, tanie swetry damskie, odzież damska online tanio. Hurtownia odzieży damskiej online
poleca tanią odzież damską, sklep internetowy z odzieżą damską, hurtownie odzieżową.

Gwarancja Niskich Cen OnLine
TakTuTanio. Gwarantujemy Państwu najniższe ceny na prezentowane produkty lub zwrot różnicy w cenie. Szczegóły w
zakładce Gwarancja Najniższej Ceny. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są nowe, nieużywane. Kupuj bezpiecznie i z
zaufaniem. Dla stałych klientów specjalne promocje. Dla "dużych" hurtowników dodatkowe zniżki.
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