
Rychlo istírna Vesna
esomyslova 600/10

140 00, Praha 4
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Název
autopotah kožešinový 2 ks 350 ,–
autopotah látka (2 ks) 150 ,–
autopotah um lá kožešina (2 ks) 250 ,–
bunda hedvábí 150 ,–
bunda letní 175 ,–
bunda pé ová 365 ,–
bunda zimní 265 ,–
epice látková 60 ,–
epice um lý plyš 75 ,–

deka dvojitá 355 ,–
deka vln ná 170 ,–
halenka hedvábná 75 ,–
halenka standard 60 ,–
kabát 3/4 zimní 195 ,–
kabát letní, balon. 215 ,–
kabát pé ový 395 ,–
kabát vln ný 280 ,–
kabát zimní, balon. 280 ,–
kalhoty 120 ,–
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kalhoty 120 ,–
kalhoty – hedvábí 140 ,–
košile 60 ,–
košile hedvábná 80 ,–
koupací pláš , župan 120 ,–
kožich 3/4 plyšový 390 ,–
kožich plyšový dlouhý 450 ,–
kožich liška všech délek 650 ,–
kravata 70 ,–
kravata hedvábí 70 ,–
larisa (1 ks) 160 ,–
límec, epice – králík, beran 80 ,–
límec, epice, drahá kožešina 100 ,–
lyža ské kalhoty 160 ,–
lyža ský oblek, kombinéza 355 ,–
nánožník d tský beran 280 ,–
nánožník d tský plyšový 290 ,–
oteplovací vesta 175 ,–
paleto 175 ,–

edložka kožešinová 1m2 250 ,–
edložka vln ná 260 ,–
ehoz (1 postel) 170 ,–
ikrývky (deka) 355 ,–

sako 150 ,–
sako hedvábí, bunda hedvábí 170 ,–
spací pytel 355 ,–
spací pytel pé ový 395 ,–
sportovní souprava 120 ,–
sukn  dlouhá, široká a do 4 záhyb 110 ,–
sukn  hedvábná do 16 záh. 155 ,–
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Název
sukn  hladká 90 ,–
sukn  skládaná od 4 do 16 záh. 150 ,–
sukn  úzké sklady 185 ,–
svetr letní 65 ,–
svetr silný 110 ,–
svetr zimní 75 ,–
šála 70 ,–
šátek 70 ,–
šaty dlouhé, široké 185 ,–
šaty hladké 155 ,–
šaty skládané 210 ,–
šaty ve erní, svatební 385 ,–
tri ko dlouhé, celotrikot 60 ,–
tri ko letní, trenky 55 ,–
vesta obleková 65 ,–
vložka do bundy 165 ,–
vložka do plášt 175 ,–
záclony, záv sy (m2) 110 ,–
záv sy t žké (m2) 155 ,–
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tské ošacení (do 130 cm) 1/2 ceny

Praní ložního prádla 5kg = 255,–
Praní ložního prádla 8kg = 355,–
1 kg mandl 25,–

*Nejsme plátci DPH
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