Boszorkány katalógus
Üdvözöllek a BANYA tanyán!
Egy igazi bűbájos boszinak megfelelő ruhatár kell! Itt megtalálhatod az izgalmas
ruhákat. Amint felpróbálod elválik, hogy jó vagy rossz boszi vagy. A telihold
segítségével a boszorkányéj leghatalmasabb boszorkánya Te leszel. Gondolataid
röpítsenek a végtelen messzeségbe, ahol vendég lehetsz a banyabálban!

Ebben a katalógusban megtalálod:
1. a boszorkány ruhákról készült fotókat, leírását, részletes méretezéssel, hogy ki tudd választani a
neked legmegfelelőbbet.
2. A katalógus végén találhatsz egy segédletet, ami a méretvételhez nyújt iránymutatást.

A kiválasztott ruha méreteit, díszítését, postázását, fizetést az alábbi elérhetőségeken
egyeztetheted:
1. www.jelmezstudio.hu weboldalon a kapcsolatok menüponton belül több lehetőség
rendelkezésedre: e-mail: kapcsolat@jelmezstudio.hu, telefonszám: 06-30/309-61-60.

2. Elérhetsz minket a facebookon keresztül is: www.facebook.com/jelmezstudio.
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Termék kategória

Boszorkány jelmez

Termékkód

03-010-3

Fantázianév
Méret

3-mas méretben

Szín

fekete

Felhasznált anyagok: rugalmas baby
plüss, selyemszatén, tüll, hímzett taft, muszlin

ÁRA

7.490.-

forint

Szállítási költség:
előre utalással,
ajánlott postai küldeményként

750.- forint

Leírás:
A ruha felső része rugalmas, így 8-10cm-rel is nyúlik. A fodros vállrész pántként és
vállcsúcson is hordható. Szoknya része elegáns szabással elől rövid, hátul hosszú fazonnal
készült, több rétegben. Alul selyemszatén, rajta tüll, majd hímzett taft réteg. A ruha
egyik ujja bő szabású hímzett muszlin, másik ujja pókháló mintával horgolt. A felső része
díszített, kézzel felvarrt virágmintával.
Igény esetén (díj felszámítása mellett) gyöngyös ékszer övvel kiegészíthető.

Jellemző méretek:
1-es méret 104-110 (3-4 éveseknek): Felsőrész szélessége körben 46-54cm, hossza
21cm, váll szélessége körben 58cm, fodor 7cm, szoknya hossza elől 22cm, hátul 45cm.
2-es méret 116-122 (5-6 éveseknek): Felsőrész szélessége körben 50-58cm, hossza
25cm, váll szélessége körben 62cm, fodor 7cm, ujja hossza 40cm, szoknya hossza elől
25cm, hátul 57cm.
3-mas méret 128-134 (7-8 éveseknek): Felsőrész szélessége körben 56-64cm, hossza
26cm, váll szélessége körben 64cm, fodor 7cm, ujja hossza 42cm, szoknya hossza elől
31cm, hátul 71cm.
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2db ajándék necc kesztyűvel
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Teljes magasság: fejtetőtől a talpig függőlegesen mérve.
Törzs magassága: nyak melletti válltól a derékvonalig függőlegesen mérve.
Szoknya teljes hossza: a derékvonaltól a talpig függőlegesen mérve.
Szoknya hossza térdig: a derékvonaltól a térd középvonaláig függőlegesen mérve.
Karhossz: enyhén behajlított karon mérve az ujjakör felső pontjától a könyökön át a csuklóig.
Vállszélesség: a váll vonalában vízszintesen mérve.
Derékméret: a derék vonalában vízszintesen körbe mérve.
Csípőméret: a csípő legszélesebb vonalában vízszintesen körbe mérve.

Termékkód értelmezése
Termékkód:

01-010-2
01 jelölés:
Termék kategóriát jelöli (lehet 01, 02, …08)
010 jelölés: A modell száma
2 jelölés:
A ruha méretét jelöli (lehet 1, 2, 3)

