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Spódnica medyczna klasyczna model 801
 

Cena: 85,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Spódnica klasyczna model 801. Prosty i bardzo elegancki krój. Spódnicę medyczną 801 produkujemy w kilku długościach oraz wielu
kolorach dostępnych w wzorniku. Dodatkowo wykończenie na pasie posiada trzy możliwe rodzaje: gumkę, pasek lub pasek z gumką.
Mnogość konfiguracji oraz zastosowań sprawia, że model tej spódnicy cieszy się dużą popularnością wśród: pielęgniarek, lekarzy oraz
innych pracowników szpitali i przychodni lekarskich.

Spódnica dobrze komponuje się z bluzami dostępnymi w naszej ofercie. Polecamy także obuwie dla personelu medycznego.

 

Właściwości:

- dostępne różne kolory.

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.
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- dostępna wersja z paskiem, z gumą lub z paskiem i gumą

- zapięcie na zamek i guzik

- materiał: elana (67%) / bawełna (33%) (nie mnący, nie zbiega się w praniu)

 

Kliknij żeby uzyskać pomoc w doborze rozmiaru.

 

Tabela rozmiarów:

Odzież damska - spódnice
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Obwód

talii
62 66 70 74 78 82 86 90 94 98

Obwód
bioder

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

 

 

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.
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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.
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Parametry

Długość 55cm (0,00 pln), 65cm (0,00 pln), 75cm (0,00 pln)

Kolor 1. biały (0,00 pln), 2. różowy (+ 10,00 pln), 3. bordowy (+ 10,00 pln), 4. beżowy (+ 10,00 pln),
5. atramentowy CHWILOWY BRAK (+ 10,00 pln), 6. brązowy (+ 10,00 pln), 7. popielaty (+
10,00 pln), 8. granatowy (+ 10,00 pln), 9. ocean (+ 10,00 pln), 10. pomarańczowy (+ 10,00
pln), 11. szafirowy (+ 10,00 pln), 12. słomkowy (+ 10,00 pln), 13. ciemno zielony (+ 10,00 pln),
14. łososiowy (+ 10,00 pln), 15. turkusowy (+ 10,00 pln), 16. liliowy (+ 10,00 pln), 17.
malinowy (+ 10,00 pln), 18. żółty (+ 10,00 pln), 19. czarny (+ 10,00 pln), 20. czerwony (+ 10,00
pln), 21. limonkowy (+ 10,00 pln), 22. jasno niebieski (+ 10,00 pln), 23. śliwkowy (+ 10,00 pln),
24. seledynowy (+ 10,00 pln), 25. ciemno popielaty (+ 10,00 pln), 26. oberżyna (+ 10,00 pln),
27. pink (+ 10,00 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)

Wersja Z gumą (0,00 pln), Z paskiem (0,00 pln), Z paskiem i gumą (0,00 pln)

Galeria
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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
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