Lista sortowa klasy I.
Herrensachen:
gemischte Hosen Herren (Jeans und Baumwolle)

Herren Jeansjacken
Herren Regenmäntel Popeline
Herrenanzüge
Herrenhemden
Herrenhemden lang-/kurzarm
Herrenjacken (Kammgarn- u. Tweedjacken)
Herrenjacken dicke
Herren-Jeanshosen
Herrenmäntel
Herrenmäntel 3/4
Herrenmäntel 3/4 und lang
Herrentweedjacken
Herrenwinterhosen (Trevira-,Kammgarn- u.
Flanellhosen)
Leder 70 % Männer, 30 % Damen, Glatt u.
Wildleder
Mackinaws

śeczy męskie:
mieszane spodnie męskie [Jeans oraz
bawełna
koszule męskie, krótki rękaw
bawełniane spodnie męskie
koszule flanelowe/Jeansowe [tylko dla
panów]
kurtki męskie Jeans
płaszcze deszczowe męskie – Popelina
garnitury męskie
koszule męskie
koszule męskie z krótkim/długim rękawem
kurtki męskie [przędza, przewiewna]
kurtki męskie grube
męskie spodnie Jeansowe
męskie płaszcze
męskie płaszcze 3/4
męskie płaszcze ¾ oraz długie
męskie kurtki przewiewne
męskie spodnie zimowe [Trewira, przędza,
flanela]
skóra 70%męskie, 30%damskie, gładkie
oraz dziczyzna
płócienne kurtki / furmańskie

Damensachen:
Büstenhalter
Damen Baumwollblusen
Damen Baumwollkleider
Damen Diolen Kleider
Damen Diolen Röcke
Damen Regenmäntel
Damen Seidenblusen
Damen Seidenkleider
Damenhosen
Damenjacken dicke
Damenlederjacken, Glatt und Wildleder
Damenmäntel
Damenmäntel ¾
Damenröcke
Damen-Winterhosen
Damenwinterjacken
Korsetts
Nachthemden
Nylonrummage

śeczy damskie:
biustonosze
damskie bawełniane bluski
damskie bawełniane suknie
damskie suknie diolowe
damskie spódnice diolowe
damskie płaszcze deszczowe
damskie bluski jedwabne
damskie suknie jedwabne
damskie spodnie
damskie grube kurtki
damskie kurtki skórzane [dziczyzna]
damskie płaszcze
damskie płaszcze 3/4
damskie spódnice
damskie spodnie zimowe
damskie kurtki zimowe
gorsety
koszule nocne
nylonowe-swobodne

Herremhemden, kurzarm
Herren Baumwollhosen
Herren Flanell/Jeanshemden (keine Damen)
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śeczy dziecięce:
Kindersachen:
CLR-CCR (Kinderrummage leicht und Baumwolle) dziecięca odzieŜ swobodna, lekka oraz
bawełniana
CWR (Kinderrummage Winter)
dziecięca odzieŜ mieszana na zimę
Jungenhosen
chłopięce spodnie
Jungenmäntel
dziecięce koszulki oraz T-Shirts od 2-16
lat
Kindermäntel
dziecięce płaszcze
Kinderrummage
dziecięca odzieŜ mieszana
Mädchenkleider
dziewczęce sukienki
Mädchenmäntel
dziewczęce płaszcze
Sonstiges:
Badeanzüge
Gürtel
Haushalt
Netzgardinen
Parka
Polohemden
Polohemden - T-Shirt
Shorts
Skijacken
Socken, paarweise
Sport shorts
Strickjacken mit Ledereinsatz
Trainingsanzüge
Trainingsanzüge Hosen+kompl. Anzüge + 20%
Jacken
Zipperjacken
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Pozostałe:
stroje kąpielowe
paski
rzeczy domowego uŜytku
firany
parki / kufajki
koszule - polo
koszule – polo T- Shirts
spodenki / szorty
kurtki na narty
skarpety [parowo]
spodenki sportowe
kurtki sztrykowane ze skórą
ubiór treningowy
kompletny ubiór treningowy+20% kurtki
kurtki z kapucą
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