Lista sortowa klasy II.

Herrensachen:

śeczy męskie:

Cordjacken
Herren Baumwollhemden
Herren Cordhosen
Herren Jeans/Flanellhemden
Herren Kammgarnanzüge
Herren Kammgarnjacken
Herren Regenmäntel
Herren Tweedjacken
Herrenanoraks schwer
Herrenbaumwollhosen
Herrenhemden kurzarm
Herrenhemden langarm
Herrenhosen, Kammgarn
Herrenjeanshosen
Herrenkammgarnhosen
Herrenmäntel
Mackinaws

kurtki sztruksowe
męskie koszule bawełniane
męskie spodnie sztruksowe
męskie koszule jeansowe / flanelowe
męskie garnitury z przędzy
męskie kurtki z przędzy
męskie płaszcze deszczowe
męskie kurtki przewiewne
męskie skafandry cięŜkie
męskie spodnie bawełniane
męskie koszule z krótkim rękawem
męskie koszule z długim rękawem
męskie spodnie z przędzy
męskie spodnie z jeansu
męskie spodnie z przędzy
męskie płaszcze
płócienne kurtki / furmańskie

Damensachen:

śeczy damskie:

Bodys
Büstenhalter
Damen Baumwollkleider
Damen Diolen Kleider
Damen Nylon Strümpfe
Damen Regenmäntel
Damen Regenmäntel schwer
Damen Seidenblusen
Damen Seidenkleider
Damen Synthetikpelzjacken
Damendiolenkittel
Damenhosen
Damenjacken mit Pelzkragen
Damenmäntel mit Pelzkragen
Damenmäntel winter (Wolle)
Damenpelzmäntel
Damenröcke
Korsetts

bodys
biustonosze
damskie bawełniane suknie
damskie diolen suknie
damskie nylonowe pończochy
damskie płaszcze deszczowe
damskie płaszcze deszczowe, cięŜkie
damskie bluski jedwabne
damskie suknie jedwabne
damskie kurtki z futra sztucznego
damskie fartuchy
damskie spodnie
damskie kurtki z futrzanym kołnierzem
damskie płaszcze z futrzanym kołnieŜem
damskie płaszcze zimowe z wełny
damskie płaszcz futrzany
damskie spódnice
gorsety
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Lista sortowa klasy II.
Kindersachen:

śeczy dziecięce:

Babybekleidung gestrickt
Jungenhosen
Kinder Baumwollrummage
Kinderanorak
Kinderhosen
Kinderrummage
Kindersweatshirts
Kinderwinterrummage
Mädchenkleider

ubranka dla niemowląt sztrykowane
spodnie chłopięce
dziecięce bawełniana mieszanina
dziecięce skafandry
dziecięce spodnie
dziecięce swobodne
dziecięce sweterki
dziecięce/zimowe/ mieszanina
dziewczęce sukienki

Sonstiges:

Pozostałe:

Bettdecken
defekte Lederjacken
dicke Unterwäsche
Erwachsene Sweatshirts
Erwachsenen Winter rummage
gemischte Hosen
Handschuhe
Inlet
Jogginghosen Sweatshirtmaterial
Leggins
Netzgardinen
Nylonrummage
Parka
Pelzmützen
Polohemden
Puppen/Spielzeug

kołdry
uszkodzone kurtki skórzane
gruba bielizna
swetry dla dorosłych
dla dorosłych mieszanina na zimę
mieszane spodnie
rękawiczki
koperty na pierzyny
spodnie treningowe / Sweatshirtmateriał
getry
firany
nylonowa mieszanina
parki / kufajki
czapki futrzane
koszule polo
lalki / zabawki
cięŜkie/lekkie domowe przedmioty
mieszane
cięŜkie swetry
letnie swetry dla dorosłych
pończochy
czapki ze syntetyku
czapki z sztucznego futra
bielizna
bawełniana bielizna mieszana
białe/kolorowe kołdry pikowane
wełniane koce
wełniane czapki
wełniane szale

schwer/leichtes Haushaltrummage
schwere Pullover
Sommerpullover Erwachsene
Strumpfhosen
Synthetik Mützen
Synthetik Pelz Mützen
Unterwäsche
Unterwäsche Baumwolle gemischt
weiße und bunte Steppdecken
Wolldecken
Wollmützen
Wollschals
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