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Bluza medyczna klasyczna 001 - stylon
 

Cena: 106,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Bluza o kroju klasycznym z wykładanym kołnierzykiem i trzema kieszonkami. Elegancko podkreśla sylwetkę. Posiada prosty, klasyczny
krój, który nadaje eleganckiego wyglądu. Zapinana jest na zatrzaski (tzw. napy).

 

Bluza wykonana jest ze stylonu - produkt polimeryzacji kaprolaktamu, biała elastyczna, porowata masa podobna do naturalnego
jedwabiu, przewyższająca go wytrzymałością mechaniczną i bardzo dobrą odkształcalnością; stosowana do produkcji tkanin, lin, sieci,
wyrobów pończoszniczych

 

Bluza dostępna jest w kolorze białym - podstawowym. Możliwe jest również wykonanie w innym kolorze stylonu.

 

Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru. 

 

Tabela rozmiarów:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Odzież damska - bluzy
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obwód

Klatki piersiowej
80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

Obwód
talii

62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

Obwód
bioder

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 
 

Parametry

Kolor Biały (0,00 pln), Czerwony (+ 3,00 pln), Jasno niebieski (+ 3,00 pln), Niebieski (+ 3,00 pln),
Żółty (+ 3,00 pln)

Rozmiar 34 (0,00 pln), 36 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 42 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 46 (0,00
pln), 48 (0,00 pln), 50 (0,00 pln), 52 (0,00 pln)

Wzrost 158cm (0,00 pln), 164cm (0,00 pln), 170cm (0,00 pln), 176cm (0,00 pln)

Zapięcie Napy (0,00 pln)
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