
Tidlös modell av Satinjacka, sydd i egen kollektion 
i fyra färger för eftermontering av egna patchar
Dessa fyra varianter i coola glansiga färger med öppningsbart foder, finns nu
att beställa från lager. Du kan då eftersy egna patchar/märken när Du vill eller 
låta bodera text/bild i efterhand, utan att detta sker igenom fodret.

Frakt och emb. tillkommer med 150:- inom Sverige

WOOLRICH International WI AB                             Internet:
Asplövsgränd 22                             Swish 123 572 9850            www.dinjacka.se
165 78 HÄSSELBY                         Bankgiro: 123-5266         e-post:
08-759 57 80                                  VAT.nr.: 556273-6420           info@dinjacka.se

Betalning i förskott via Swish, eller via BG enligt översänd faktura.
Vi lämnar "Nöjd kund garanti" med 14 dgrs returrätt av oanvänd jacka och återbetalning av jackans pris.
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Lagervara

Jackorna har ett matchande foder i glänsande satin som enkelt kan "öppnas" 
med hjälp av ett diskret monterat blixtlås.

Jackan har stickad krage, mudd och midja med resår i matchande färg/mönster.
Två ytterfickor med låsknapp samt två innerfickor med blixtås. 

Vi vill ge personlig kundservice och har därför ingen e-butik. Ring och ställ dina
frågor så du vet vad du beställer och du får hjälp med att välja rätt storlek. Självklart 
har du fri retur med återbetalning om du ej blir nöjd med jackan. Blev vald storlek  
fel, ring och berätta och vi kan erbjuda dig att kostnadsfritt få byta till annan storlek.

Vi gläds åt nöjda kunder som supportar oss och rekommendererar oss vidare.

Pris: 800:-



Måttabell för Pilot-/Satin jackan - universal

Mått i centimeter
STORLEK 2XS XS S M L XL 2XL 3XL

Halv bröstvidd 56 58,5 61 63,5 66 68,5 71 73,5
Halv midjevidd 35 37,5 40 42,5 45 47,5 50 52,5
Rygglängd 60 61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5
Ärmlängd 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 69,5
Mellan ärmsömmar 41 43 45 47 49 51 53 55
Halv manchettvidd 7,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
Från kragmitt över axel till manchett 86,5 88 89,5 91 92,5 94 95,5 97


	Storlekar_Pilot-Satin_Universal.pdf
	Sheet1


