ALKALMI RUHA katalógus
PIXY kollekció 2016

Az alkalom lehet egy szülinap, családi összejövetel, ballagás vagy akár színházi előadás.
Ezek az események a gyerekek számára is izgalmas perceket, órákat jelentenek.
Egy alkalomhoz illő ruha segítségével még jobban az esemény részesévé válhatnak.
Válassz az elegáns vagy bulis ruhák közül.

A modelleknél feltüntetett bruttó árak 1db termékre vonatkoznak!
PIXY design gyerekeknek – alkalomra és minden napra

A méretek kiválasztásához a katalógus utolsó oldalán találsz segédletet.

Rendelési idő 10 nap. Kifutsz a határidőből? Keress minket és megoldjuk a lehetetlent!
A kiválasztott ruha méreteit, díszítését, postázását, fizetést itt egyeztetheted:
kapcsolat@jelmezstudio.hu
+36-30/309-6160
www.facebook.com/jelmezstudio

Modell

LARA
PIXY kollekció 2016

Csodás modell, minden alkalomra.
Elegáns, egyenes szabású,
egy oldalon térdig hasított szoknyarésszel.
Elasztikus anyaga miatt felveszi viselője
alakját, mely még kényelmesebbé teszi.
Egyedi fodros vállrész, könyök alá érő újjal.
Divat és stílus egy modellben.

5.990.- Ft
ALKALMI RUHA

116-140 méret

korlátozott számban rendelhető
A modellen lévő virágos öv
külön rendelhető

Modell

LETTA
PIXY kollekció 2016

Színház vagy party? Rajtad a figyelem!
Az elasztikus mintás pamut és tüll
egyedülálló kombinációja.
A modell sziluettjét a többrétegű
tüll szoknya teszi izgalmassá.
Visszafogott nyakkivágás, könyök alá érő újjal.
Stílus, ami neked is jár!

7.490.- Ft
ALKALMI RUHA

116-140 méret

korlátozott számban rendelhető
A modellen lévő virágos öv
külön rendelhető

Modell

LIA
PIXY kollekció 2016

Ideális színkombináció, tökéletes megjelenés.
Az elasztikus felső kényelmes, a fodros vállrész
pántként és vállcsúcson is hordható.
A szatén szoknya felett többrétegű tüll
egyedi, lendületes megoldással.
Romantikus virágdísz a derékrészen.

8.490.- Ft
ALKALMI RUHA

116-140 méret

rendelhető

Modell

LILIAN
PIXY kollekció 2016

Alkalmi fekete-fehér.
Finoman rendezett tüllrétegek,
tavaszt idéző virággal a derékrészen.
Az elasztikus felső kényelmes megoldás
minden testalkatra.
Ünnepi alkalomra, elegáns megjelenés!

8.490.- Ft
ALKALMI RUHA

116-140 méret

rendelhető

Méretválasztáshoz

Segédlet
PIXY kollekció 2016

A rendelés leadása előtt ajánlott
részletes tájékoztatást kérni a választott
modell méreteiről.
A mérettáblázatban szereplő adatok
átlagos testalkatú gyerekekre vonatkoznak!

ALKALMI RUHA

104-140 méret

Rendelési idő 10 nap!
Kifutsz a határidőből?
Keress minket és megoldjuk a lehetetlent!

Életkor
Méret
teljes magasság
mellbőség
derékbőség
csípőbőség
ujja hossza
törzs magasság
szoknya hossz talpig
szoknya hossz térdig

3-4 év
104/110
98-104 cm
58-59 cm
54-55 cm
61-63 cm
34 cm
20-22 cm
45-50 cm
25 cm

5-6 év
116/122
110-116 cm
60-62 cm
56-58 cm
65-67 cm
38 cm
23-26 cm
55-60 cm
30 cm

7-8 év
128/134
122-128 cm
64-66 cm
59-61 cm
69-72 cm
44 cm
27-30 cm
65-70 cm
35 cm

9 év
140
134-140 cm
68-70 cm
62-63cm
74-76cm
48 cm
30-32 cm
75-80 cm
40 cm

