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Billeder Materiale Specifikationer Vægt (g)

Kapitel 1. - tekstil

1102 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 579

to lag blomster design

1103 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 579

1104 silke tørklæde to lag blomster design

1105 silke tørklæde

1106 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 579

1107 silke tørklæde to lag blomster design

1108 silke tørklæde

1109 andre farver

         og mønster

1211 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 273

1212 silke tørklæde et lag blomster design

1213 silke tørklæde

1214 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 273

1215 silke tørklæde et lag blomster design

1216 silke tørklæde

1217 silke tørklæde tyk kvalitets silke 175x52cm 273

1218 silke tørklæde et lag blomster design

1219 andre farver

         og mønster

1321 silke tørklæde tynd kvalitets silke 165x54cm 140

1322 silke tørklæde et lag

1323 silke tørklæde

1324 silke tørklæde

1325 silke tørklæde tynd kvalitets silke 165x54cm 140

1326 silke tørklæde et lag

1329 andre farver

         og mønster

Butikpris

Vares nr & navn Dkr. Inkl. moms
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Butikpris

Vares nr & navn Dkr. Inkl. moms

1431 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1432 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1433 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1434 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1435 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1436 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1437 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1438 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1439 silke tørklæde kvalitets silke 180x30cm 303

1440 andre farver 

         og mønster

1541 silke tørklæde 50% kvalitets silke 180x30cm 197

1542 silke tørklæde  + 50% bomuld 180x30cm 197

1543 silke tørklæde 50% kvalitets silke 180x30cm 197

1544 silke tørklæde  + 50% bomuld 180x30cm 197

1545 andre forskel-

        lig mønster

kvalitets bomuld 180x30cm 117

kvalitets bomuld 180x30cm 117

kvalitets bomuld 180x30cm 117

kvalitets bomuld 180x30cm 117

kvalitets bomuld 180x30cm 117

kvalitets bomuld 180x30cm 117

1651 bomuld tørkl.

1652 bomuld tørkl.

1653 bomuld tørkl.

1654 bomuld tørkl.

1655 bomuld tørkl.

1656 bomuld tørkl.


