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Link do produktu: https://www.kraszek.pl/mikolaj-5-elementow-xl-swieta-boze-narodzenie-p-5995.html

MIKOŁAJ 5 ELEMENTÓW XL,
ŚWIĘTA, BOŻE NARODZENIE
Cena brutto

31,00 zł

Cena netto

25,20 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

EKW08113

Kod EAN

5902557250042

Opis produktu
STRÓJ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA DLA DOROSŁYCH
W zestawie: krótki płaszcz, spodnie, czapka, pasek, broda.
Rozmiar: uniwersalny, wykonany z wysokiej jakości poliestru.
KRÓTKI PŁASZCZ:
długość całkowita płaszcza 83 cm,
długość rękawa 59 cm, szerokość ramion 61 cm, szerokość w pasie 130 cm,
szerokość rękawa 41 cm
SPODNIE:
szerokość w pasie max 117 cm długość całkowita spodni 110 cm, długość wewnętrzna nogawki 71 cm,
szerokość nogawki 48 cm
CZAPKA:
obwód czapki 58 cm,
długość czapki z pomponem 43,5 cm,
PASEK:
długość 138 cm,
szerokość 4 cm.
Strój wykonany jest z wysokiej jakości poliestru, w kolorze czerwonym z białymi obszyciami na brzegach płaszcza oraz czapki.
Szerokość w pasie spodni regulowana sznurkiem. Na płaszcz należy założyć także czarny ozdobny pas. Dołączona do zestawu
broda, zakładana jest na gumkę.
Impreza mikołajkowa w pracy? Świąteczny bal w przedszkolu, a może Wigilia z dziećmi? Na żadnej z tych okazji nie może
zabraknąć Świętego Mikołaja. Aby święty był wiarygodny powinien posiadać odpowiednie atrybuty. Oprócz worka prezentów,
niezbędny jest także odpowiedni strój. Najlepsze przebranie na takie okazje znajdziesz w ofercie naszego sklepu!
Kostium Świętego Mikołaja zawiera: - czapkę - krótki płaszcz - spodnie - brodę - pas Cały strój jest w rozmiarze uniwersalnym,
przeznaczony dla osób dorosłych. długość spodni wynosi 110 centymetrów,płaszcza 83 centymetrów.Maksymalny obwód w
pasie spodni wynosi 117 centymetrów, a maksymalny obwód płaszcza to 130 centymetrów. Długość rękawów wynosi 59
centymetry, a szerokość ramion to 61 centymetrów.
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NA NASZYCH AUKCJACH OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZESTAW MIKOŁAJA, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: STRÓJ MIKOŁAJA 5
ELEMENTÓW XL, DZWONEK, WOREK NA PREZENTY Z WIZERUNKIEM ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA, NAKŁADKI NA BUTY I BIAŁE
RĘKAWICZKI.
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