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TÁNCRUHA ÁRJEGYZÉK 2019

Megnevezés
Apáca
Bajor sörtánc női
Bajor sörtánc férfi
Barokk női
Barokk férfi
Charleston női
Charleston férfi 1
Charleston férfi 2
Cigány női
Cigány férfi
Country női
Country férfi
Csárdás női
Csárdás férfi
Flamenco női
Flamenco férfi
Frakk alap
Frakk alap 30 fő felett
Frakk alap + ing
Frakk alap + ing 30 fő felett
Frakk plusz
Frakk plusz 30 fő felett
Görög néptánc női
Görög néptánc férfi
Hastánc
Hawaii viselet
Ír női
Kánkán revü női
Kánkán revü férfi
Egységes keringő 1
Egységes keringő 2
Egységes keringő 2
(csipkepánttal)
Egységes keringő 4
Egységes keringő 6
Latin női 1
Latin női 2
Magyar néptánc női
Magyar néptánc férfi
Matróz női
Matróz férfi
Mexikói női
Mexikói férfi
Orosz női
Orosz férfi
Palotás női
Palotás női 20 fő felett
Palotás férfi
Palotás férfi 20 fő felett
Reneszánsz női
Reneszánsz férfi
Rocky női
Rocky férfi
Skót női
Skót férfi
Szerzetes
Szmoking alap
Szmoking alap 30 fő felett
Szmoking alap + ing
Szmoking alap + ing 30 fő felett
Szmoking plusz
Szmoking plusz 30 fő felett
Tangó női

Csoportos ár 5 fő felett
(min. 200.000 Ft összegű megrendelés
felett díjmentes szállítással)

Egyéni ár személyes átvétellel
a szalonból 1-4 főig

Ruha, fityula
Blúz, fűző, szoknya, bugyi, zokni, cipő
Ing, nadrág, nyakkendő, zokni, kalap
Blúz, fűző, szoknya, palást, alsószoknya, cipő
Ing, mellény, nadrág, nyakkendő, kézelő, zokni
Ruha, tollas fejdísz, nyaklánc, kesztyű, cipő
Mellény, csokornyakkendő, kalap
Hózentróger, csokornyakkendő, kalap
Blúz, szoknya, hajdísz, kendő, cipő
Ing, mellény, nadrág, kalap, kendő, csizma
Blúz, fűző, szoknya, kalap, cipő
Ing, kalap
Fűző, szoknya, párta, alsószoknya, csizma
Ing, mellény, nadrág, kalap, csizma
Fűző, szoknya, hajdísz, nyakdísz, kesztyű, cipő
Ing, spanyolöv
Zakó, nadrág, mellény, csokornyakkendő
Zakó, nadrág, mellény, csokornyakkendő
Zakó, nadrág, mellény, csokornyakkendő, ing
Zakó, nadrág, mellény, csokornyakkendő, ing
Frakk alap + ing és kesztyű
Frakk alap + ing és kesztyű
Blúz, mellény, szoknya, cipő
Ing, nadrág, szoknya, mellény, öv
Top, nadrág, kendő csörgőkkel
Fűszoknya, virágfűzér
Ruha, cipő
Fűző, szoknya, hajdísz, nyakdísz, kesztyű, bugyi, cipő
Ruha, nyakdísz
Ruha, alsószoknya, kesztyű, nyakdísz, cipő
Ruha, alsószoknya, kesztyű, nyakdísz, cipő

4.000,7.000,6.000,10.000,8.000,7.000,2.500,2.000,6.000,7.000,8.000,3.500,8.000,8.000,7.000,3.000,8.000,7.000,9.000,8.000,10.000,9.000,7.000,7.000,5.000,3.000,5.000,8.000,6.000,20.000,20.000,-

7.000,11.000,10.000,20.000,12.000,12.000,5.000,4.000,10.000,12.000,12.000,6.000,18.000,15.000,12.000,6.000,12.000,*
14.000,*
15.000,*
10.000,12.000,8.000,4.000,8.000,14.000,9.000,35.000,35.000,-

Ruha, alsószoknya, kesztyű, nyakdísz, cipő, csipkepánt

22.000,-

35.000,-

Ruha, alsószoknya
Ruha, alsószoknya
Ruha, kesztyű, cipő
Fűző, szoknya, nyakpánt, kesztyű, cipő
Blúz, mellény, kötény, szoknya, alsószoknya, pendely, cipő
Ing, mellény, nadrág, kalap, csizma
Blúz, szoknya, cipő
Ing, nadrág, sapka
Blúz, fűző, szoknya, cipő
Poncsó, nadrág, kalap
Ruha, párta, csizma
Ing, nadrág, csizma
Fűző, szoknya, alsószoknya, párta, cipő
Fűző, szoknya, alsószoknya, párta, cipő
Mente, nadrág, csizma
Mente, nadrág, csizma
Ruha, palást, alsószoknya, cipő
Zakó, nadrág, csizma
Fűző, szoknya, öv, nyakpánt, hajráf, alsószoknya, cipő
Nyakkendő
Blúz, szoknya, sapka, táska, zokni, cipő
Ing, mellény, szoknya, sapka, táska, zokni
Csuha
Zakó, nadrág, nyakkendő
Zakó, nadrág, nyakkendő
Zakó, nadrág, ing, nyakkendő
Zakó, nadrág, ing, nyakkendő
Zakó, nadrág, ing, nyakkendő, spanyol öv
Zakó, nadrág, ing, nyakkendő, spanyol öv
Ruha, hajdísz, kesztyű, cipő

8.000,16.000,6.000,7.000,8.000,8.000,5.000,5.000,6.000,6.000,8.000,7.000,10.000,9.000,9.000,8.000,10.000,9.000,7.000,1.000,6.000,5.000,4.000,8.000,7.000,9.000,8.000,10.000,9.000,6.000,-

15.000,35.000,10.000,12.000,15.000,15.000,8.000,8.000,10.000,10.000,12.000,12.000,25.000,*
16.000,*
16.000,16.000,12.000,1.000,9.000,8.000,7.000,13.000,*
14.000,*
15.000,*
10.000,-

Kiegészítők

Érvényes: 2019. április 1-től 2020. március 31-ig.

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, valamint forintban és személyenként értendők.

