Drewniany Guzik - sklep internetowy
fartuchy w krateczkę z sercami na prezent ślubny
http://drewnianyguzik.pl/produkt/fartuchy-w-krateczke-z-sercami-na-prezent-slubny

Cena

139.00 PLN

Cena netto

139.00 PLN

Zielone fartuchy kuchenne z aplikacjami serc -malinowe dla niej i beżowe dla niego. Dodatkowo na
górze możemy naszyć imię żony i męża.
Fartuchy zdobione są guziczkami oraz ręcznie przeszytymi fastrygami z muliny.
ROZMIAR
Regulacja paska umożliwia dopasowanie do potrzebnego rozmiaru. Z tyłu wygodna zawieszka, na
której można odwiesić fartuch. Dostępne są wszystkie możliwe warianty. Na stronie wystawiona jest
opcja od 170cm (dla niego) i od 156cm do 164cm dla niej. Możliwy jest jednak zakup zestawu 2 x od
170cm (dla niej i dla niego - wersja droższa, proszę pytać) oraz 2 x od 156cm do 164 cm (dla niej i
dla niego - wersja tańsza, proszę pytać). Jeżeli żadna z wersji rozmiaru nie jest odpowiednia, np. ze
względu wysokiego wzrostu, możemy uszyć na specjalne zamówienie fartuchy większe. Czas
oczekiwania wydłuży się wówczas o kilka dni.
Fartuchy są idealnym prezentem dla nowożeńców. Mają nieszablonowy wygląd, są starannie
wykonane z dobrej jakości tkanin, natomiast aplikacje serc doskonale podkreślają okazję, na którą
kupiliśmy ten prezent. Dodatkowe naszywki z napisem dodadzą im indywidualnego charakteru, np.
„KUBA" i "ANIA" lub "MĄŻ" i "ŻONA" lub zdrobnienia z jakimi się do siebie zwracają "MISIU" i ŻABCIA"
(oczywiście, to tylko przykład :)).
Wspólne gotowanie buduje dobre relacje, zbliża, daje czas na rozmowę. Fartuchy to mały akcent,
który podkreśli ten wspólny czas gotowania, warto zrobić z niego rytuał.
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UWAGA: naszywki z wyszytym napisem (np. "MISIU" i "ŻABCIA") nie są wliczone w cenę produktu,
literki na naszywki (co jest jednoznaczne z zamówieniem naszywki) można zamówić na innej aukcji.
Należy zakupić taką ilość literek, z ilu będzie się składać napis, np. dla opcji "MISIU" i "ŻABCIA"
będzie to 11 literek. W przypadku fartuchów polecamy czcionki duże.

SKŁAD:
100% bawełna
Gramatura: około 300 G/M2
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Prać w pralce 30°C
Nie wybielać
Nie suszyć w pralko-suszarce
Nie prać chemicznie
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