Dane aktualne na dzień: 02-04-2020 15:41

Link do produktu: https://www.fartuchy.pl/bluza-kucharska-exclusive-p-26.html

Bluza kucharska Exclusive
Cena brutto

139,00 zł

Cena netto

113,01 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Numer katalogowy

b10e

Opis produktu
Bluza kucharska, która doskonale sprawdza się w pracy, jak także pełni funkcje reprezentacyjne. Delikatne obszycie kitla lamówką, oraz wykończenie rękawów
mankietami, dodaje temu modelowi elegancji. Każdy kucharz, który pracuje na oczach gości, będzie wyglądał w tej bluzie wyjątkowo.
Bluza damska ma zapięcie na przeciwną stronę niż męska, co widać na zdjęciach. Ma także dodatkowe szwy dopasowujące do sylwetki.
Zalety bluzy kucharskiej:
-

delikatne wykończenie bluzy lamówką dodaje temu modelowi uroku i elegancji,
produkt polski, szyty przez nas, w naszych pracowniach,
dostępna w wersji dla kobiet, jak i dla mężczyzn,
bardzo mocna i elegancka tkanina (65/35% poliester/bawełna), materiał i nici uznanych firm,
fachowe wykonanie,
produkt jest bardzo wygodny w użyciu, łatwy do prasowania i prania,
guziki do bluzy dobierane są pod kolor lamówki, co kompozycyjnie tworzy spójną całość.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor materiału: biały , czarny
rozmiar: ...prosimy wybrać , damski 34 , damski 36 , damski 38 , damski 40 , damski 42 , damski 44 , damski 46 , damski 48 ,
damski 50 , - , męski 46 , męski 48 , męski 50 , męski 52 , męski 54 , męski 56 , męski 58 , męski 60 , męski 62
hafty: ...brak , imię i nazwisko (+ 12,00 zł ), stanowisko (+ 12,00 zł ), flagi UE (+ 12,00 zł ), flagi Polski (+ 12,00 zł ), 1 flaga
Polski i 1 UE (+ 12,00 zł ), 2 flagi Polski i napisy (+ 20,00 zł ), 2 flagi UE i napisy (+ 20,00 zł ), logo...wycena indywidualna
super dodatki: ...brak , wywietrzniki pod rękawami (+ 24,00 zł ), godło na rękawie (+ 12,00 zł ), kieszeń i godło na rękawach
(+ 24,00 zł ), kieszeń na rękawie (+ 12,00 zł ), wszystkie super dodatki (+ 60,00 zł )
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