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Sukienka Mika z
marszczeniem - tuszująca
brzuszek
Dostępność

na zamówienie

Czas realizacji

5 dni

Numer katalogowy

*SNM

Skład materiału

95% wiskoza + 5% elastan

Opis produktu
Bardzo kobieca sukienka z rozciagliwej dzianiny, góra sukienki jest dosyć luźna, na przodzie materiał jest przymarszczony i
świetnie maskuje brzuszek. Rękawy typu kimono zakończone są długimi mankietami. Dół czyli spódnica lekko przylega do
figury, materiał miękki, elastyczny dopasuje się świetnie do każdej sylwetki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
kolor: fioletowy
rozmiar: 44/46- 2XL , 48/50- 3XL , 52/54- 4XL

Wymiary
Wymiary sukienki 44/46- 2XL
długość całkowita sukienki 102cm.
długość rękawa 64cm
szerokość w biuście ok. 66cm
szerokość w pasie ok. 62cm (po rozciągnięciu 70cm)
szerokość w biodrach ok. 50cm ( po rozciągnięciu 58cm)
Wymiary sukienki 48/50- 3XL
długość całkowita sukienki 104cm.
długość rękawa 65cm
szerokość w biuście ok. 68cm
szerokość w pasie ok. 64-72cm
szerokość w biodrach ok. 53-61cm
Wymiary sukienki 52/54- 4XL
długość całkowita sukienki 108cm.
długość rękawa 66cm
szerokość w biuście ok. 70cm
szerokość w pasie ok. 66-74cm
szerokość w biodrach ok. 56-66cm
*podane wymiary szerokości należy pomnożyć przez dwa
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Pamiętaj!
Aby Twoje ulubione bluzki z dzianiny długo zachowały swoje piękno i delikatność musisz wiedzieć, że wymagają one
szczególnej pielęgnacji. Przed pierwszym praniem należy zapoznać się z oznaczeniami na wewnętrznej metce wszytej do
wyrobu, która określa zasady konserwacji. Wyroby z dzianiny można prać ręcznie lub w pralce bębnowej, w temperaturze nie
przekraczającej 40 °C. Dozwolone jest oddziaływanie mechaniczne, płukanie w temperaturze nie wyższej niż 40 °C i wirowanie
odpowiadające procesowi normalnemu, nie należy wirować bardzo mocno, bo powstaną zagniecenia które trudno będzie
usunąć. Podczas użytkowania trzeba wziąć pod uwagę, że są to wyroby bardzo delikatne i nie znoszą silnych środków
chemicznych! Jeśli zastosujesz się do wskazówek producenta, ubrania z dzianiny będą długi czas gościć w Twojej szafie i nie
stracą koloru ani fasonu.
Informacje dotyczące konserwacji wyrobów z dzianin:
1. Rodzaj prania: wodno-mechaniczne w pralnicy bębnowej lub ręczne
2. Temperatura kąpieli prania i temperatura prasowania - według oznaczeń na w metce lub etykiecie. Zalecane jest
parowanie lub prasowanie wyrobu po lewej stronie aby uniknąć wyświecenia materiału na szwach, co bardzo ciężko
usunąć nawet po powtórnym praniu. Swetry, narzutki i inne wyroby dziane w ogóle nie wymagają prasowania.
3. Środki piorące które można użyć:
- dzianiny białe" środek piorący przeznaczony do wyrobów białych w ilości podanej na opakowaniu
- dzianiny kolorowe: środek piorący bez wybielaczy i enzymów w ilości podanej na opakowaniu
4. Płukanie - kilkakrotne w ciepłej i zimnej wodzie
5. Odwadnianie - przez delikatne wyciskanie lub odwirowanie (dla dzianin wielobarwnych zalecane jest odwirowanie)
6. Suszenie - wyrób po odwodnieniu delikatnie wycisnąć z wody lub strzepnąć w kierunku wzdłużnym, nadać pierwotny
kształt, suszyć w stanie rozwieszonym lub rozłożonym ( nie należy suszyć w suszarkach bębnowych, na słońcu, na
grzejnikach, itp. ). Świetnie sprawdza się rozłożenie bluzki lub sweterka na płasko, na ręczniku który wchłonie część
wilgoci, reszta wody wyparuje.
Odporność na światło
Dzianiny charakteryzują się ograniczoną odpornością wybarwień na światło. Odporność na światło zależy od rodzaju surowca,
stosowanych barwników i środków pomocniczych. Czynnikami powodującymi silniejsze oddziaływanie światła na dzianiny są :
temperatura i wilgotność otoczenia. Aby zminimalizować wpływ światła i pozostałych czynników, dzianiny należy
przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nienasłonecznionych. Wyroby z dzianin są delikatne i podatne na
działanie światła słonecznego, suszone w pełnym słońcu kolory mogą się odbarwić. Szczególnie czarnych materiałów nie
zaleca się więc suszyć na słońcu!
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