
 
 
 

Černý overal s třpytivým lemem 
Ideální domácí oblečení! Stylový overal se šňůrkou v pase pro zdůraznění 
vašich křivek. 

Materiál: 60% bavlna, 40% polyester. 

Barva: černá.  

 

Stálá cena: 899,00 Kč 

549,90 Kč 
9173-6 (S), 9170-2 (M), 9171-0 (L), 9172-8 (XL) 
 

 
 

Overal Monkey 
S kapucí ve tvaru opice pro holky i pro kluky ve věku od 3 do 10 let. S 
roztomilým odnímatelným ocáskem. 

Z jemné látky příjemné na dotek. Zapínání na zip. 

 

 

Stálá cena: 599,00 Kč 

379,90 Kč 
9715-1 (3-4 roky), 9176-9 (5-6 let), 9174-4 (9-10 let) 
 

 
 

Kotníkové kozačky Sharlotta 
Stylové a pohodlné kozačky s nízkým podpatkem, postranním zipem a 
elastickou částí. S módním efektem krokodýlí kůže! 

Měkká a tvarovaná vložka poskytuje chodidlům maximální pohodlí po celý 
den. 

Materiál: PU. Barva: černá s reliéfem krokodýlí kůže.  

Stálá cena: 1 999,00 Kč 

769,90 Kč 
9164-5 (36), 9165-2 (37), 9166-0 (38), 9167-8 (39), 9168-6 (40), 9169-4 (41) 

 



Dárková sada náušnic Dexie 
Sada 7 párů náušnic - na každý den jiný pár! 
V nabídce ve zlaté barvě. 
7 párů náušnic: 0,4-0,9 cm. 
 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

129,90 Kč 
9156-1 
 

 
 

Náramek Ennis 
Jemný náramek se skleněnými kamínky v červené barvě pro měsíc 
červenec. 
Speciální korálek na zapínání - zvládnete ho zapnout i sama! 
Nastavitelná délka náramku pasuje na většinu zápěstí.   
Šířka kamínku: 0,4 cm. Část s kamínky: 12 cm. 
 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
9153-8 (Světlý Siam) 

 
 

Hodinky Mavis 
Krásné hodinky s květinovým potiskem na ciferníku a fialovým řemínkem. V 
krabičce s květinovým motivem. 
Vnější průměr ciferníku: 3,5 cm. 
Vnitřní průměr ciferníku: 3 cm. 
Řemínek: 1 x 17-21 cm. 
 

Stálá cena: 799,00 Kč 

349,90 Kč 
9157-9 

 
 

Dárková sada Camber 
Jemná postříbřená sada náhrdelníku a náušnic s kamínky v červené barvě. 
Náhrdelník: 42-51 cm. 
Přívěsek: 2,6 cm. 
Průměr náušnic: 0,6 cm. 
Stálá cena: 299,00 Kč 

129,90 Kč 
9151-2 



Náramek Kerry 
Proplétaný náramek s bílými, šedými a černými korálky pro jakoukoliv 
příležitost.  

Délka náramku: 20,5-23 cm. 

 

 

Stálá cena: 499,00 Kč 

129,90 Kč 
9154-6 
 
 
 

Náušnice Shirin 
Nejmódnější typ náušnic. V dárkové krabičce ve tvaru hvězdy! 

Průměr malé kuličky: 0,8 cm. 

Průměr velké kuličky: 1,5 cm. 

 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
9155-3 
 
 

 

Lodičky na platformě Claudia 
Pohodlná obuv na platformě s imitací semiše, hadím vzorem a lakovanými 
detaily. S Technologií Sole Sensation, která poskytuje úlevu a maximální 
pohodlí pro vaše chodidla. 

Materiál: PU, TPR. Výška platformy: 6,5 cm. 

Barva: imitace semiše s hadím vzorem a lakovanými detaily.  

 

Stálá cena: 999,00 Kč 

499,90 Kč 
9158-7 (36), 9159-5 (37), 9160-3 (38), 9161-1 (39), 9163-7 (41) 
 

 

 

Sada náušnic Natasha 
Náušnice nebo klipsy? Nemusíte se rozhodovat. Nasaďte část s větším 
kamínkem do ucha jako náušnici nepo připněte pomocí části s malým 
kamínkem jako klipsy. 

1x pár náušnic: 1,9 cm. 

Malý kamínek: 0,5 cm. Velký kamínek: 0,8 cm. 

Stálá cena: 299,00 Kč 

99,90 Kč 
9150-4 
 

 



Zlatý náramek Jennifer 
Trendy nastavitelný náramek na omotání s přívěskem. 
Kovové náramky vypadají dokonale na opálené pokožce. 
V nabídce ve zlaté barvě. 
Materiál: PU. Rozměry náramku: 60 x 0,5 cm. Přívěsek: 1,5 x 2 cm a 1 x 
2,5 cm. 
Stálá cena: 249,00 Kč 

99,90 Kč 
9152-0 
 

 
 
 
Podmínky 

Nabídka je platná v kampani 4/2018 a nebo do vyprodání zásob. 
Na výrobky se vztahuje sleva dle výše objednávky. Všechny uvedené ceny jsou platné v 
českých korunách (Kč) včetně DPH. Objednávka musí být v uvedeném termínu řádně 
odeslána ke zpracování a na kontě nesmí být žádné pohledávky po splatnosti, které by 
bránily jejímu vyřízení ve výše uvedeném termínu. V opačném případě nebude objednávka 
výrobků z této speciální nabídky akceptována. 
 
 


