
Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok MU - III. Csk 

 

 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok ET - III. csk 

 

 

Detail látky:

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok R - III. csk 
 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok AS - IV. Csk 

 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada koženiek M - IV. csk 
 

 

Detail látky: 

 

 

 

 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok E - IV. csk 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok MT - V. csk 
 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok 971-979 - V. csk 

 

Detail látky: 

 

 

 

 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok U - V. csk 

 

Detail látky: 

 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada koženiek P - V. csk 

 

Detail látky: 

 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok X - VI. csk 

 

Detail látky: 

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada koženiek C, F VI. csk 
 

 

 

Detail látky:

 



Farebnosť látok na internete sa môže líšiť od originálu v závislosti od zobrazovacieho 
zariadenia. Vzorkovníky je možné si fyzicky pozrieť v našej vzorkovej predajni. 

Rada látok FS - VI. Csk 

 

 

 

Detail látky: 

 

 


