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Ypač šauniai atrodanti
aptarnavimui skirta
apranga
Ilga prijuostė Dario

49
Vienetas tik

99
(36 p.)
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Su nauja jėga į 2021m.
2020 m. įvykiai, susiję su COVID-19, mums visiems pateikė nenumatytų iššūkių. Todėl 2021 m. mes neabejotinai vis dar jausime daugelį
padarinių. Higiena ir toliau išliks ypač Svarbi! Štai kodėl naujajame
JOBELINE metiniame kataloge rasite daugybę apsauginių gaminių,
įskaitant mūsų kaukių kolekciją. Taigi jūs galite apsaugoti save ir
kitus, ir vis tiek atrodyti šauniai! Žinoma, galite tikėtis dar įdomesnių naujovių ir daugybės išbandytų mėgstamiausių gaminių. Kaip
visada: daug funkcijų, daug stiliaus ir dar daugiau kokybės!

Jūsų JOBELINE komanda

7

rimtos priežastys
būti visiškai patenkintam

Patenkinti darbuotojai
Darbuotojų pasitenkinimas prasideda
nuo drabužių. Štai kodėl mūsų darbo
drabužiai yra stilingi, patogūs bei turi
daugybę ak5 traukiančių detalių, ypač
tinkančių gastronomijos ir viešbučių sektoriui. Jūsų darbuotojai jausis gerai ir džiugins jūsų svečius puikiu aptarnavimu.
Vienas prekės ženklas, toks pat išskirtinis, kaip ir jūs
Nesvarbu, ar esate madingas mėsainių
restoranas, ar puikus viešbutis, ar kaimiška
smuklė: Siūlydami didelę spalvų įvairovę ir
neribotus galimus derinius, mes suteikiame
jūsų darbuotojams individualią ir vienodą

WERIN ® TEC - geros savijautos revoliucija
Esmė yra detalėse. Mūsų pačių sukurta
funkcionali medžiaga „WERIN ® TEC“ yra
lengva, patogi, laidi orui ir šauniai atrodanti. Apibendrinant: „WERIN ® TEC“ yra
audinys, kuris leidžia pasiekti maksimalų
veiklos efektyvumą.
Sąžininga grąžinimo paslauga
Mes didžiuojamės nedideliais mūsų gaminių grąžinimų kiekiais. Jie rodo, kad
mes laikomės savo kokybės pažado. Jei
vis dar nesate patenkintas, galite drabužius pasikeisti arba grąžinti.

išvaizdą.
Individualizavimas

Dideli dydžiai

Su savo logotipu ant savo darbinių drabužių kursite aukštą atpažįstamumą savo
svečiams ir komandos jausmą tarp savo
darbuotojų. Su mielu noru individualizuosime jūsų darbo drabužius.

Mūsų tikslai yra dideli. Todėl savo drabužius taip pat siūlome didelių dydžių.
Kaina bet kokiu atveju išlieka maža, nes
visi dydžiai kainuoja vienodai.

Privatus pirkimas jūsų darbuotojams
Jūsų darbuotojai nori savo mėgstamų
produktų? Dabar tai lengva ir nesudėtinga.

www.vega-online.lt

info@vega-online.lt
Telefonas +370 61449912

Darbo laikas: Pirmadienį - Penktadienį nuo 09:00 iki 18:00
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uu
39 p.

jūsų
Čia gali b ūti
logotipas

uu
68 p.

Šefas Sebastian Frank apdovanotas 2018.
„Bester Koch Europas 2018”

uu
65 p.

uu
37 p.
uu
63 p.

uu
21 p.
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Apie JOBELINE

nuo
6 p.

Viskas iš vienų rankų - mūsų prekių ženklai

6 p.

Nauja kaukė - būtina turėti

10 p.

Kaip kuriami JOBELINE stiliai

12 p.

Didžio pritaikymas / individualizavimas 14/15 p.

uu
Batai nuo 16 p.

Profesionalams
skirti batai
Visiškai nauji, labai stilingi ir itin saugūs: JOBELINE
batai skirti profesionalams jau čia! Ir jie turi viską
ko reikia: Daugybė funkcinių detalių užtikrina, kad
savo darbe būsite saugūs. Tą patvirtina standartai
EN ISO 20345:2011 ir EN ISO 20347:2012 pagal kuriuos
buvo išbandyti mūsų siūlomi darbo batai. Puikiai
tinka virtuvėje, aptarnavimui, pardavimams ir priežiūrai!
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7
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Batai

nuo 16 p.

Aptarnavimas

nuo 26 p.

Įkvėpimas

28 p.

Prijuostės ir ilgos prijuostės

32 p.

Marškiniai

46 p.

Palaidinės ir marškiniai

50 p.

Liemenės

56 p.

Kelnės

58 p.

Priedai

60 p.

Virtuvė

nuo 62 p.

Šefo švarkai

62 p.

Šefo kelnės

72 p.

Priedai

81 p.

Namų tvarkymas
ir priežiūra

nuo
82 p.

Ilgos palaidinės

82 p.

Kelnės

85 p.

Dalykai, kuriuos reikia žinoti

nuo
86 p.

Priežiūros instrukcijos ir dydžio vadovas 86 p.
Turinys

88 p.

Pagrindinės sąlygos ir nuostatos

90 p.
5
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Puiki komanda gastronomijos ir viešbučių verslui.
Profesionalams skirta kokybė ir viskas, ko jums reikia kaip šeimininkui,
kad įkvėptumėte savo svečius - tai yra būtent tie dalykai, kuriuos užtikrina trys prekės ženklai VEGA, JOBELINE ir Erwin M. Dėl savo aukščiausio lygio konsultavimo ir aptarnavimo įgūdžių, mes siūlome įkvepiančias
patirtis ir visas galimybes individualizuoti mūsų gaminius. Pasikliaukite
įkvepiančia patirtimi ir darbu visose gaminių grupėse. Nuo registratūros
iki verslo klasės apartamentų, nuo virtuvės iki svetainės.
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Neribotas įkvėpimas.
Gastronomija ir viešbučių įranga yra holistinis verslas. Daugelis veiksnių turi idealiai sąveikauti, kad būtų sukurtas darnus ir
vientisas meno kūrinys. Kaip pirmaujanti maitinimo priemonių
platforma, mes sutelkiame dėmesį į naujoviškus ir aukštus
dizaino standartus atitinkančius gaminius. Taip kuriami teminės
vietos, kurios įkvepia.
Visada stebiname
naujais būdais:

> Serviravimo vežimėlis ODISSEO žr. www.vega-online.lt

Viskas idealiai tinka darbui.

Prijuostė
BEN, nuo

2999

Darbo drabužiai viešbučiuose ir restoranuose turi būti patogūs ir
kokybiški, taip pat šiuolaikiški ir funkcionalūs - juk jūsų darbuotojai šiuos madingus dalykus dėvi kiekvieną dieną. Dėvėdami jie
turėtų ne tik jaustis patogiai, bet ir susitapatinti su šia apranga.
Viskas, kas dera pasiekiama
vienu mygtuko paspaudimu:

> Spyruoklinių baldų komplektas PREMIUM žr. www.vega-online.lt

Stilinga tekstilė.
Nuo lovos, vonios ir stalo apklotų iki laukui skirtų gaminių, viešbučio lovų ir čiužinių - ERWIN M. siūlo stiligus ir nepriekaištingus gaminius, kurių reikia jūsų verslui. Kadangi visi turime vieną
bendrą tikslą: Svečias turėtų jaustis visiškai patogiai.
Jūsų įkvėpimas
tobulai aplinkai:

Puikūs pasiūlymai už mažą kainą.
100 % kokybė už mažą kainą, didžiulis maitinimui skirtų priemonių asortimentas, nesudėtingi, greitai pakartotinai užsakomi ir visada esantys sandėlyje gaminiai: Mūsų Pulsiva asortimentas! Įsitikinkite dabar!
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Prijuostė Nando
nuo 7,49 € (43 p.)

Moteriška palaidinė Delano
nuo 38,99 € (www.vega-online.lt)

Ilga prijuostė Bristol
149,00 € (www.vega-online.lt)

Vyriški marškiniai Chambray
39,99 € (27 p.)

Servetėlė
Glan

3 99
Dubuo
Nessa
nuo

Lėkštė aukštu kraštu
nuo

Stiklinė
Ronja
nuo

Stiklinė
Ava
nuo

5 99

169

4 99

Dekoratyvinis
užvalkalas Glan

8 99

5 49
Arbatinis rankšluostis
Gloss

4 49

Fotelis
Ventura

279 00

Kėdė
Enora

119 00

Padėkliukas
Tana

3 49

Pagalvės užvalkalas
Nova Rose

8 99

8
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Drauge

Mūsų partneris VEGA:
iš jo galite įsigyti taurę
vynui MARLENE ir daug
daugiau viešbučių ir
gastronominės įrangos.

9
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Kokybiška ir reguliuojama
juostelė nosiai

Higiena su lengvu
kvėpavimu ir vidine
kišenėle pasirinktam filtro
įdėklui

Ergonomiškai pritaikyta smakro
sritis, užtikrinanti tvirtą ir higienišką
prigludimą

010-011_JL_0321_UU_012-013_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 10

Tekstilinės elastinės juostos
su mažu raištelio spaustuku
individualiam reguliavimui

27.01.21 20:27

Veido kaukė

599
,

Kaukės
Naujas patogumas dėvint: Gerai apgalvota medžiaginė
kaukė yra mūsų sprendimas stilingai higienai! Trys veiksniai užtikrina idealų tikimą: Aukštos kokybės juostelė nosiai, pagaminta iš minkšto aliuminio, užtikrina tvirtą laikymąsi, papildomai apsiūtą smakro sritis, reguliuojamos
tamprios juostos su spaustukais. Geriausia higiena: Dvigubo sluoksnio konstrukcija papildomam filtro įdėjimui.
Universalus dizainas: JOBELINE siūlo tinkamą kaukę kiekvienam aprangos stiliui - neutralūs atspalviai bei spalvingi
variantai.

balta 30089504

bordo 30106508

juoda 30089502

pilkai mėlyna 30106510

baltai melsva 30089748

> skirtingos spalvos ir dizainai žr. 91 p.

www.vega-online.lt
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Kaip kuriami

JOBELINE

stiliai

2021 metams mes jums vėl sukūrėme daug naujų įvaizdžių. Mes apsilankėme po
visą Europą išsibarsčiusiose mugėse, restoranuose ir virtuvėse kur susipažinome su
jums aktualiomis tendencijomis ir naujomis funkcijomis.

Neatsiliekame nuo naujausių
gastronomijos sektoriaus tendencijų.
Įkvėpimo semiamės savo srities ir mados mugėse, bei iš kasdienės gastronomijos visoje Europoje.
Tuo remdamiesi mes kuriame savo stilius ir priimame sprendimus dėl medžiagų, spalvų ir detalių.

Lengvai prižiūrima patogi apranga.
Mes visada kuriame tinkančius modelius ir dydžius, kad patenkintume klientų
poreikius. Ypač svarbus aspektas: Mūsų
reiklumas darbui, medžiagoms, funkcionalumui ir priežiūros savybėms.

Intensyvus išbandymas.
Be plovimo ir laboratorinių tyrimų, gaminiai taip pat turi sėkmingai išlaikyti
kasdienio naudojimo praktinį bandymą. Atrinkti klientai kasdien tikrina mūsų
gaminius gastronomijos sektoriuje. Drabužiai bus gaminami tik tuo atveju, jei
visi bus patenkinti.

Mūsų kokybės standartas.
Mūsų gaminiams visada atliekami nuo
vienos iki dviejų bandymo procedūrų.
Mes patikriname savo modelių tinkamumą ir visas gaminio detales.

12
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u Šefo švarkas Advanced 68 p.

Funkcionalios medžiagos.
Tik tie, kurie jaučiasi gerai, gali dirbti virtuvėje ir su svečiais.
Štai kodėl mes kuriame medžiagas išimtinai jums. Pavyzdžiui, mūsų funkcionalus audinys WERIN ® TEC ir WERIN ®
TEC LIGHT šefų švarkams - su vėsinančiu ir greitai džiūstančiu paviršiumi (daugiau informacijos pateikiama www.
werintec. de) arba polo marškinėliai su Sanitized ® higienine funkcija, geriausiam aptarnavimo našumui (46–47 p.).

u Palaidinė Chambray 27 p.
u Apsauginiai batai 21 p.

Pasisemkite įkvėpimo!
Mūsų gaminiams visada atliekami nuo vienos iki dviejų
bandymo procedūrų. Mes patikriname savo modelių tinkamumą ir visas gaminio detales.
13
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PATIKS, NES JIE TIKSLIAI TIKS!
Kasdieninėje gastronomijoje ypač svarbu, kad drabužiai geri tiktų. Niekas neturėtų spausti, žnybti ar blaškyti
nuo darbo. Marškinių, palaidinių ar marškinėlių trumpomis rankovėmis modelis taip pat yra svarbus. Ar tai būtų
prigludęs, ar įprastinis modelis: pasirinkite tą, kuris geriausiai tinka jums ir jūsų darbuotojams. Turėdami patogią
aprangą jūs galite visiškai sutelkti dėmesį į savo svečius.

PRIGLUDĘS MODELIS

Prigludęs modelis yra labai madingas ir gerai priglundantis prie figūros.
Dažnai šie drabužiai yra įliemenuoti
arba tiesiog siauresnio sukirpimo. Šie
stiliai puikiai tinka žmonėms, kurie
nori gerai prigludusių drabužių.

Moterys

Vyrai

ĮPRASTINIS MODELIS

Įprastinis modelis yra patogus, tik
truputį įliemenuotas arba tiesaus
sukirpimo. Todėl šie drabužiai tinka
kiekvieno tipo figūroms. Šis modelis
neabejotinai tiks tiems, kurie nori klasikinio stiliaus.

Moterys

Vyrai

14
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Tiesiog itin
unikalūs!

Dėl savo logotipo ant mūsų drabužių
jūs jūsų svečiai jus lengvai atpažįsta.
Mes siūlome toliau nurodytas paslaugas, kuriomis pasinaudoję galėtumėte
individualizuoti savo darbo drabužius.

Logotipo išsiūvimas
Prabangi išvaizda
Didelis spalvų asortimentas
Patvarus
Nėra minimalaus užsakomo
kiekio

Išgraviravimas lazeriu
Itin modernus apdorojimo
procesas
Geriausiai tinka džinsiniams audiniams, flisui ir medžiagoms, kuriose yra daug sintetinio pluošto
Neišnyksta visą drabužio
tarnavimo laiką
Nėra minimalaus užsakomo kiekio

Monogramos išsiuvimas
Prabangi išvaizda
Didelis spalvų ir šriftų pasirinkimas
Nėra minimalaus užsakomo
kiekio

Antsiuvas
Prabangi išvaizda
Galima naudoti pakartotinai
Patvarus
Mažiausias užsakomas kiekis 50
vienetų

Spaudinys
Moderni išvaizda
Ryškios spalvos
Nėra minimalaus užsakomo
kiekio

Daugiau informacijos www.vega-online.lt
15
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NAUJIENA: atraskite

Profesionalams
skirtus batus,

kuriuos sukūrė JOBELINE!

uu
22 p.

uu
19 p.
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Batai
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Paslauga • Virtuvė • Pardavimai • Priežiūra

Visą dieną stovėti, vaikščioti, neįlipti į išsiliejusius skysčius: „paprasti“
sportiniai bateliai su tuo nesusitvarkytų. JOBELINE batai skirti profesionalams buvo specialiai sukurti pagal aptarnavimo, virtuvės,
pardavimų ir priežiūros sektorių reikalavimus. Iš pirmo žvilgsnio jie
beveik nesiskiria nuo kitų batų. Tačiau jie gali viską ...

antistatinis
atstumiantis vandenį

Profesionalams
skirti
Pora tik

6999

balta

uu
21 p.

Išimamas vidpadis

SRC sertifikuotas guminis padas

Profesionalams skirti batai Performance

Profesionalams skirti odiniai batai moterims ir vyrams su klasikinių sportinių batelių išvaizda. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorės
medžiaga: 100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos oda. Atstumia vandenį, šviesą atspindintys raišteliai, odinis pamušalas
optimaliam pėdų klimatui. Išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite®, optimaliai palaiko pėdos skliautą. Slydimui atsparus
guminis padas su EVA tarpiniu sluoksniu, patogesniam avėjimui, atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Siūlomi juodos arba baltos spalvos. Į komplektą įeina
batšaukštis, batų krepšys, padų valiklis ir papildoma pora juodos arba baltos spalvos raištelių.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127180
Pora: 69,99

17
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PRO
➔ Virtuvė
➔ Pardavimai
➔ Paslauga

su pirštų apsauga

1

¢¢Atstumiantis vandenį
Apsauginiai batai
Performance Pro
Pora tik

¢¢Atsparūs slydimui pagal SRC ser tifikatą

74 99

¢¢Su odiniu vidiniu pamušalu
¢¢Or thoLite ® vidpadis

S2

18
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sportinius batelius!

Batai

Tinka geriau už
antistatinis

su pirštų apsauga iš
aliuminio ir be jo
juoda
Profesionalūs batai
Performance
Pora tik

6999

2

atstumiantis vandenį

balti

SRC-sertifikuotas guminis padas

1

Apsauginiai batai Performance Pro

Juodi odiniai apsauginiai batai moterims ir vyrams. Su pirštų
apsaugomis iš aliuminio pagal EN ISO 20345:2011. Išorės
medžiaga: 100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos
oda. Atstumia vandenį, šviesą atspindintys raišteliai, odinis
pamušalas optimaliam pėdų klimatui. Išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite®, optimaliai palaiko pėdos skliautą. Slydimui
atsparus guminis padas su EVA tarpiniu sluoksniu, patogesniam
avėjimui, atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą
ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui
ir riebalams. Į komplektą įeina batšaukštis, batų krepšys, padų
valiklis ir papildoma pora juodos spalvos raištelių.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Su pirštų apsauga
127181
Pora: 74,99

+370 61449912

2

Profesionalūs batai Performance

Profesionalams skirti odiniai batai moterims ir vyrams su klasikinių sportinių batelių išvaizda. Pagal EN ISO 20347:2012.
Išorinė medžiaga: 100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos
oda. Atstumia vandenį, šviesą atspindintys raišteliai, odinis
pamušalas optimaliam pėdų klimatui. Išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite®, optimaliai palaiko pėdos skliautą. Slydimui
atsparus guminis padas su EVA tarpiniu sluoksniu, patogesniam
avėjimui, atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą
ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir
riebalams. Siūlomi juodos arba baltos spalvos. Į komplektą įeina
batšaukštis, batų krepšys, padų valiklis ir papildoma pora juodos
arba baltos spalvos raištelių.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Be pirštų apsaugos
127180
Pora: 69,99

www.vega-online.lt
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@ Prižiūrėkite savo batus tinkamai:

patarimai priežiūrai w w w.vega-online.lt

INFORMACIJA
Kai tai turi būti ypač saugu: juodą
modelį taip pat galima įsigyti su
pirštų apsauga iš aliuminio.
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PRO
➔ Virtuvė
➔ Pardavimai
➔ Paslauga

Profesionalūs batai
Slip On
Pora tik

1

74 99

INFORMACIJA

SRC sertifikuotas guminis padas

Saugiam
vaikščiojimui:
Neslystantis padas
yra sertifikuotas
pagal SRC ir EN ISO
20347: 2012.

1

Vidpadis
OrthoLite ® Eco

Lengva apsiauti dėl
elastingų vidinių
dirželių

Profesionalams skirti batai Slip On

Juodi odiniai batai profesionalams moterims ir vyrams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorės medžiaga:
100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos oda. Lengva apsiauti ir nusiauti dėl elastingų vidinių dirželių Atstumia vandenį, išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite® optimaliai palaikantis
pėdos skliautą, ir odinis pamušalas, optimaliam pėdų klimatui. Slydimui atsparus guminis padas
su EVA tarpiniu sluoksniu, patogesniam avėjimui, atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Komplekte yra
batšaukštis ir batų krepšys.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127185
Pora: 74,99
antistatinis

20
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PRO
➔ Pardavimai
➔ Paslauga

Batai

➔ Virtuvė

3

¢¢antistatinis
¢¢atstumiantis vandenį
Apsauginiai batai
Trainer Pro
Pora tik

¢¢Atsparūs slydimui pagal
SRC ser tifikatą
¢¢Su pirštų apsauga iš aliuminio
ir be jos

7999

Su apsauga ir
be jos

INFORMACIJA
Optimaliam jūsų
saugumui: SRC sertifikuotas padas yra
atsparus slydimui ir
atsparus aliejui bei
riebalams.

2

2

Apsauginiai batai Trainer Pro

3

Juodi zomšiniai apsauginiai batai moterims ir vyrams. Su pirštų apsaugomis iš aliuminio pagal EN
ISO 20345:2011. Išorinė medžiaga: 100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos oda. Atstumia vandenį, odinis pamušalas optimaliam pėdų klimatui ir išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite®,
optimaliai palaikantis pėdos skliautą. Slydimui atsparus EVA padas su išoriniu gumos sluoksniu
atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Į komplektą įeina batšaukštis, batų krepšys ir papildoma pora
juodos spalvos raištelių.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Su apsauga
127187
Pora: 79,99

+370 61449912

www.vega-online.lt
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Profesionalams skirti batai Trainer

Juodi zomšiniai apsauginiai batai moterims ir vyrams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga:
100 % oda, vidinis pamušalas: 100 % ožkos oda. Atstumia vandenį, odinis pamušalas optimaliam
pėdų klimatui ir išimamas, plaunamas vidpadis iš OrthoLite®, optimaliai palaikantis pėdos skliautą.
Slydimui atsparus EVA padas su išoriniu gumos sluoksniu atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų
sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Į komplektą
įeina batšaukštis, batų krepšys ir papildoma pora juodos spalvos raištelių.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Be apsaugos
127186
Pora: 74,99
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PRO
➔ Virtuvė
➔ Pardavimai
➔ Paslauga
➔ Priežiūra

laidus orui Coolmax ®
vidinis pamušalas

lengvas ir laidus orui tinklelis

1

antracito

Profesionalams
skirti batai
Breeze

5999

antistatiniai
sugeria smūgius priekinėje pėdos
dalyje ir kulno srityje

tamsiai mėlyna

1

juoda

Profesionalams skirti batai Breeze

Madingi moterims ir vyrams skirti sportinių batelių stiliaus batai profesionalams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga: lengvai prižiūrimas sintetinis pluoštas, vidinis pamušalas: orui laidus ir drėgmę paskirstantis Coolmax® vidinis pamušalas. Išimamas
vidpadis turi anatomiškai suformuotą paviršių pėdai. Jis palaiko pėdos skliautą, sugeria kulnui ir priekinei pedos daliai tenkančius
smūgius bei masažuoja priekinę pėdos dalį. Neslystantis padas su EVA tarpiniu sluoksniu atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų
sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Siūlomi keturių spalvų. Komplekte yra batšaukštis ir batų krepšys.
Išorinė medžiaga: 55 % tinklelis, 30 % termoplastinis poliuretanas, 15 % poliuretanas.
Padas: 85 % EVA sintetinis pluoštas, 15 % guma.
¢¢Spalva: juoda, mėlyna
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127189
Pora: 59,99

INFO
Palaiko vėsumą: Vidinis
pamušalas Coolmax ®
optimaliai paskirsto drėgmę
ir yra itin laidus orui.

22
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PRO
➔ Priežiūra
➔ Pardavimai

Batai

➔ Paslauga

2

puikiai tinka dėl
elastingo, stabilių
matmenų mezgimo

Juostelė lengvam
apsiavimui ir
greitam nusiavimui

Profesionalams
skirti batai
Liberty Knit

5999

SRC sertifikuotas guminis
padas

2

2

2

Profesionalams skirti batai Liberty Knit

Madingi moterims ir vyrams skirti standaus mezgimo batai profesionalams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga: 100 %
poliesteris, vidinis pamušalas: 100 % poliesteris. Su juosta ties kulnu, kad būtų lengva apsiauti. Išimamas vidpadis turi anatomiškai suformuotą paviršių pėdai. Jis palaiko pėdos skliautą, sugeria kulnui ir priekinei pedos daliai tenkančius smūgius bei masažuoja
priekinę pėdos dalį. Neslystantis padas su EVA tarpiniu sluoksniu atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir
slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Batai puikiai prisitaiko prie pėdos, yra labai patogūs ir ypač lengvi:
Tiesiog apsiauk ir veik! Komplekte yra batšaukštis ir batų krepšys.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: 100 % poliesteris. Padas: 85 % EVA sintetinis pluoštas, 15 % guma.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127178
Pora: 59,99

+49 8272 807 447

www.em-group.com
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INFO
Kad visada jaustumėtės patogiai:
Prisitaiko kaip kojinė bet kartu
išlaiko kojos stabilumą.
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Itin stilingi,

itin saugūs
PRO

Profesionalams skirti
sandalai Happy
Pora tik

5999

➔ Priežiūra
➔ Virtuvė
➔ Pardavimai

antracito

1

spalvota

¢¢SRC ser tifikuotas
guminis padas
¢¢antistatinis
¢¢Su reguliuojamu
dalies dirželiu

1

Profesionalams skirti sandalai Happy

Sandalai, kurios pradžiugins jūsų darbuotojus! Madingos klumpės moterims. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga: 100 % oda,
vidinis pamušalas: Sintetinis pluoštas. Atstumia vandenį, su anatomiškai suformuotu odiniu paviršiumi pėdai optimaliam avėjimo
patogumui. Individualiai reguliuojamas viršutinės dalies dirželis. Neslystantis guminis padas su EVA tarpiniu sluoksniu atitinka SRC
standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Siūlomi antracito
spalvos arba su gėlėtu raštu. Komplekte yra batų krepšys.
Išorinė medžiaga: oda. Vidinė medžiaga: 50 % poliuretanas, 50 % poliamidas. Padas: 85 % EVA sintetinis pluoštas, 15 % guma.
¢¢Spalva: antracito, spalvota
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
127167
Pora: 59,99

INFORMACIJA
Kad stovėtumėte patogiai:
šiek tiek pakeltas sandalų kulnas leidžia ilgai stovėti ir patogiai vaikščioti.

24
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Batai
Šlepetės
Easy
Pora tik

3999

2

atstumiantis vandenį

2

INFORMACIJA

Šlepetės Easy

Šlepetės moterims ir vyrams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga: 100 % oda, vidinis pamušalas: Sintetinis pluoštas. Atstumia
vandenį, su anatomiškai suformuotu odiniu paviršiumi pėdai optimaliam avėjimo patogumui. Individualiai reguliuojamas viršutinės
dalies dirželis. Neslystantis guminis padas atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra
antistatinis ir atsparus aliejui ir riebalams. Siūlomos baltos arba juodos spalvos. Komplekte yra batų krepšys.
Išorinė medžiaga: oda. Vidinė medžiaga: 50 % poliuretanas, 50 % poliamidas. Padas: 100 %.
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127173
Pora: 39,99

Kad batas patikimai laikytųsi:
sureguliuokite bato apimtį dirželiu.

Taip surandami

profesionalams skirti batai
tinkami jums!

APSAUGOS KATEGORIJOS
Profesionalams skirti batai pagal EN ISO 203472012

Profesionalams skirti batai pagal EN ISO
20345:2011

Saugumo lygis

Atsparumas slydimui** (SRA/SRB/SRC)

P

P

P

galima atvira
kulno sritis

P

P

P
P

P
P
P

Pirštų apsauga

Uždara kulno sritis
Pado atsparumas naftos
produktams (FO)
Antistatinės savybės (A)
Energijos sugėrimas kulno
srityje (E)

*

Vandens prasiskverbimas
* atsparumas vandens prasiskverbimui min. 80 min.

+370 61449912

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

*

** SRC (SRA + SRC) Atsparumas slydimui ant keraminių plytelių, ploviklių, plieninių plokščių ir glicerino

www.vega-online.lt
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Aptarnavimo
drabužiai

Štai kaip mes mylime darbą!
Stilius ir funkcionalumas yra suderinami. Nes JOBELINE rasite madingus stilius ir praktiškas aptarnavimui skirtas detales. Geriausias
pavyzdys: Palaidinė ir marškiniai Chambray. Juose pasirinktas madingas Chambray stilius ir jie yra labai lengvai prižiūrimi.
Palaidinė / marškiniai
Chambray
Vienetas tik

3999

Vyrai
Moterys

uu
Prijuostė Bristol (www.vega-online.lt)

Palaidinė / Marškiniai Chambray

Liekno sukirpimo palaidinė ir marškiniai iš lengvo Chambray audinio su
kišenėle ant krūtinės, rankogaliais ir su apvaliu apsiuvimu. Moteriškas
modelis yra šiek tiek įliemenuotas.
100 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 66 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 77 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: mėlyna, pilkai ruda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
ilga rankovė Moterys
117499
Vienetas: 39,99
ilga rankovė Vyrai
117503
Vienetas: 39,99

mėlyna

pilkai ruda

b

¢¢Aukštos kokybės Chambray
audinys
¢¢Šiuolaikiška apykaklė su saga
¢¢Vyriškas ir moteriškas modeliai

Įkvėpimas

28 p.

Liemenės

56 p.

Prijuostės ir ilgos prijuostės 32 p.

Kelnės

58 p.

Marškiniai

46 p.

Priedai

60 p.

Palaidinės ir marškiniai

50 p.
27
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Įsigykite

stilių

Prijuostė ir ilga prijuostė Ben savo šaunią išvaizdą dėl savo specialios dangos. Madingos ir tuo pačiu metu: Nuimami ilgos prijuostės dirželiai. Derinkite Ben su džinsais Dover ir polo marškinėliais
Oliver, taip gausite kasdienį aptarnavimo stilių.

Su Sanitized ® higienine funkcija

uu
Kepurė 60 p.

visam laikui užkerta kelią kvapų susiformavimui (daugiau informacijos 46 p.)

3

3

2

4

1

uu
Profesionalūs batai Breeze 22 p.

4

Su trupučiu elastano
Optimaliai judėjimo laisvei

28
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Prijuostė Ben

NAUJA
SPALVA

NAUJA
SPALVA

Įkvėpimas | Paslauga

1

Prijuostė, kuri dėl aukštos kokybės dangos tampa šauni. Kontrastuojantys dirželiai ties juosmeniu pritvirtinti kniedėmis. Su kilpele
arbatiniam rankšluosčiui, kilpele rašikliui ir dviejų skyrių kišene
priekyje, kurioje telpa mini planšetė.
64 % medvilnė, 36 % poliesteris. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: mėlyna, bordo, tamsiai ruda, smėlio
¢¢Dydis: 50x80 cm (lxP), 50x100 cm (lxP)
50x80 cm (lxP)
124921
Vienetas: 24,99
50x100 cm (lxP)
127504
Vienetas: 25,49

b
2

Ilga prijuostė Ben

Ilga prijuostė, kuri dėl aukštos kokybės dangos tampa šauni.
Medžiaginiai dirželiai pritvirtinti užsegamais kabliukais ir gali
būti lengvai 3 lengvai nuimti skalbimui. Dirželiai yra sukryžiuoti
nugaroje, kad palengvintų apkrovą ant kaklo. Su kilpele arbatiniam rankšluosčiui, kilpele rašikliui ir dviejų skyrių kišene priekyje, kurioje telpa mini planšetė.
64 % medvilnė, 36 % poliesteris. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: mėlyna, bordo, tamsiai ruda, smėlio
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
124915
Vienetas: 29,99
88x100 cm (lxP)
127512
Vienetas: 30,99

3

b
3

Polo marškinėliai Oliver

Šiuolaikiški polo austiniai marškiniai moterims ir vyrams, lengvai
prižiūrimi, atsparūs raukšlėjimuisi iš medvilnės-elastano. Integruota Sanitized® higieninė funkcija patikimai apsaugo medžiagą
nuo bakterijų ir garantuoja nuolatinį šviežumą. Su suformuota
apykakle ir keturiomis sagomis. Moteriški ir vyriški polo marškinėliai yra siauro modelio.
95 % medvilnė, 5 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 67 cm (S dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 74 cm (M dydis).
¢¢Spalva: balta
¢¢Moteriškas dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Vyriškas dydis: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 rankovės Moterys
125091
Vienetas: 29,99
1/2 rankovės Vyrai
124896
Vienetas: 29,99

2

Ilga prijuostė
Ben
Vienetas nuo

2999

uu
visos spalvos 46 p.

1
Prijuostė
Ben
Vienetas nuo

b
4

24 99

Džinsai Dover

Džinsai moterims ir vyrams. Moteriški džinsai: Siauros klešnės, 2
apvalios priekinės kišenės, 2 prisiūtos klubų kišenės, 6 kilpos diržui, užtrauktukas priekyje centre. Vyriški džinsai: Tiesaus kirpimo
klešnės, 5 kilpos diržui, 2 apvalios priekinės kišenės, 2 prisiūtos
klubų kišenės, užtrauktukas priekyje centre.
Balta & juoda: 97 % medvilnė, 3 % elastanas. Skalbti 60 °C.
Mėlyna: 69 % medvilnė, 14 % Lyocell (Tencel™), 14 %
poliesteris, 3 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 81 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 82 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys juoda
117522
Vienetas: 44,99
Vyrai juoda
101716
Vienetas: 44,99

4
Džinsai
Dover
Vienetas tik

44 99
1

uu
visos spalvos 59 p.

c

uu
Profesionalūs batai Liber t y Knit 23 p.
29
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Įsigykite

stilių

Tiek aptarnaujant, tiek registratūroje: Pirmas įspūdis yra pats
svarbiausias. Kambarinės uniforma Livia jūs neabejotinai padarysite įspūdį savo svečiams. Papildomai elegancijai galite pridėti
klasikinę aptarnavimo prijuostę, tokią kaip Stella.

Siūlomi 2 variantai
Mišrus audinys arba Chambray –
praktiškai susegama priekyje ir elastine
juosta nugaroje

4

1

1

2

3

Patogi elastingė guma
gali būti išvyniota priekyje
apsaugoti plaukams

1

¢¢Tampri juosmens juosta nugaroje geresniam
komfor tui

30
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Suknelė Livia

bordo
šviesiai
mėlyna

juoda

Įkvėpimas | Paslauga

1

Madinga suknelė pagaminta iš lengvo mišraus audinio arba ypač
lengvo Chambray audinio, su 3/4 rankovės, susegama per visą ilgį,
su dviem kišenėmis šone, tampria juosmens juosta nugaroje ir
formuojančiomis siūlėmis priekyje ir nugaroje.
Livia: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 160 g/m2. Skalbti
60 °C.
Livia Chambray: 100 % medvilnė, 130 g/m2, Skalbti 40 °C
Ilgis: 99 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: burgundiška, juoda
¢¢Spalva Chambray: šviesiai mėlyna
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 rankovės Moterys
126655 Vienetas: 39,99
3/4 rankovės Chambray Moterys 126657 Vienetas: 39,99

Suknelė
Livia
Vienetas tik

3999

1

šviesiai
mėlyna

juoda
bordo

bc
2

Prijuostė Stella

Trumpa balta aptarnavimo prijuostė su žaismingai nertu kraštu,
dviem kišenėmis ir plačiomis juostomis.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: balta
¢¢Dydis: 40x35 cm (lxP)
40x35 cm (lxP)
126680
Vienetas: 9,99

Prijuostė
Stella
Vienetas tik

999

c

2

3

Guma plaukams Curly

Guma plaukams pagaminta iš plonos vilnos su patogia elastinga juostele.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Švelnus skalbimas 30 °C.
¢¢Spalva: juoda
117553
Vienetas: 5,99

f
01
4

Profesionalūs batai Liberty Knit

Madingi moterims ir vyrams skirti standaus mezgimo batai profesionalams. Pagal EN ISO 20347:2012. Išorinė medžiaga: 100 %
poliesteris, vidinis pamušalas: 100 % poliesteris. Su juosta ties
kulnu, kad būtų lengva apsiauti. Išimamas vidpadis turi anatomiškai suformuotą paviršių pėdai. Jis palaiko pėdos skliautą,
sugeria kulnui ir priekinei pedos daliai tenkančius smūgius bei
masažuoja priekinę pėdos dalį. Neslystantis padas su EVA tarpiniu sluoksniu atitinka SRC standartą. Užtikrina optimalų sukibimą ant drėgnų ir slidžių paviršių, yra antistatinis ir atsparus
aliejui ir riebalams. Batai puikiai prisitaiko prie pėdos, yra labai
patogūs ir ypač lengvi: Tiesiog apsiauk ir veik! Komplekte yra
batų krepšys.
Išorinė medžiaga ir vidinis pamušalas: 100 % poliesteris.
Padas: 85 % EVA sintetinis pluoštas, 15 % guma.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127178
Pora: 59,99

4
Profesionalūs batai
Liberty Knit
Pora tik

5999
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Pamėgtieji

Idėja: Džinsinis audinys + oda = papildomas šaunumas! Ilga prijuostėje
Galway suderinamas tikras džinsinis

stiliai

audinys su odinėmis detalėmis, taip
aptarnavimui suteikiant išskirtinę išvaizdą!

nuimami diržai

Ilga prijuostė
Galway
Vienetas tik

4999

Didelė dviejų dalių
kišenė
1

Ilga prijuostė Galway

Aukštos kokybės, tvirta ilga prijuostė iš natūralaus džinsinio
audinio su kišenėmis ir detalėmis iš odinės išvaizdos plaunamo
poliuretano. Su dviem didelėmis kišenėmis ir kilpa arbatiniam
rankšluosčiui ant pilvo, viena kišene ir viena kišene rašikliui ant
krutinės. Už nugaros sukryžiuoti diržai palengvina apkrovą kaklui.
Nugaroje einančius diržus galima lengvai nuimti, kad prijuostę
būtų lengviau plauti.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
127171
Vienetas: 49,99

¢¢Leng vai prižiūrima ir plaunama
dėl nuimamų diržų ir detalių
1

¢¢Nugaroje sukr yžiuoti diržai
¢¢Praktiška kilpa rankšluosčiui

1

b
1

Privalumai
jums
naudojant

Galway

Už nugaros sukryžiuoti diržai
palengvina kaklui tenkančią
¢¢Didelės praktiškos kišenės

¢¢Aukštos kokybės ir ilgaamžis
tikras džinsinis audinys

apkrovą. Skalbiant juos galima
lengvai nuimti.

32
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Prijuostė
Melek
Vienetas nuo

¢¢Nugaroje sukr yžiuoti
diržai

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

24 99

2

3

4

Ilga prijuostė
Gusto
Vienetas nuo

Ilga prijuostė
Miko
Vienetas nuo

26 99

2999

uu
Moteriška palaidinė
Bailey (www.vega-online.lt)

¢¢2 kišenės šonuose

Dabar taip pat siūlomas ir
naujos 100 cm apimties.

3
45x80 cm

45x100 cm

60x80 cm

60x100 cm

2

2

Ilga prijuostė Gusto

3

Ilga prijuostė iš natūralaus džinsinio audinio su reguliuojamais už
nugaros sukryžiuotais diržais, optimaliai palengvinančiais kaklui
tenkančią apkrovą.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
117559
Vienetas: 26,99
88x100 cm (lxP)
127513
Vienetas: 27,99

Prijuostė Melek

b
+370 61449912

4

Džinsinė prijuostė su dviejų dalių priekine kišene, įskaitant dvi
kišenes rašikliui.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 45x80 cm (lxP), 45x100 cm (lxP), 60x80 cm (lxP),
60x100 cm (lxP)
45x80 cm (lxP)
115577
Vienetas: 24,99
45x100 cm (lxP)
127498
Vienetas: 25,49
60x80 cm (lxP)
119287
Vienetas: 25,99
60x100 cm (lxP)
127499
Vienetas: 26,49

www.vega-online.lt
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b

Ilga prijuostė Miko

Šauniai atrodančios džinsinės medžiagos madinga ilga prijuostė
su reguliuojamu kaklo diržu, kilpomis diržui.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 100x80 cm (lxP), 100x100 cm (lxP)
100x80 cm (lxP)
115578
Vienetas: 29,99
100x100 cm (lxP)
127511
Vienetas: 30,99

b
33
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Ilga prijuostė
Ramie
Vienetas tik

16 99

uu
Vyriški marškiniai Kim 52 p.

1

3

uu
Moteriška palaidinė Kim 52 p.

Čia gali b ū ti
s!
jū sų logotipa

2

¢¢Ilga prijuostė: universaliai
reguliuojamas kaklo diržas
¢¢Prabangus linas natūraliai ir švariai
išvaizdai

Prijuostė
Ramie
Vienetas nuo

¢¢4 gražūs ir individualūs stiliai
unikaliai išvaizdai

1

Prijuostė
Ramie
Vienetas tik

1199

Ilga prijuostė Ramie

2

Ilga prijuostė Ramie iš natūralaus pluošto - lengvas, atsparus
audinys, pasižymintis geru atsparumu plyšimams ir suteikia lino
pojūtį. Su didele dviejų dalių kišene ir dviem kišenėmis rašikliams
priekyje ir reguliuojamu kaklo diržu.
87 % pluoštinė bemerija, 13 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: šviesiai pilka, alyvuogių
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
124917
Vienetas: 16,99

alyvuogių

Prijuostė Ramie

3

Prijuostė Ramie iš natūralaus pluošto - lengvas, atsparus audinys, pasižymintis geru atsparumu plyšimams ir suteikia lino
pojūtį. Su didele dviejų dalių kišene ant pilvo ir dviem kilpoms
rašikliui priekyje.
87 % pluoštinė bemerija, 13 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: šviesiai pilka, alyvuogių
¢¢Dydis: 45x80 cm (lxP), 60x80 cm (lxP)
45x80 cm (lxP)
124923
Vienetas: 11,99
60x80 cm (lxP)
124924
Vienetas: 12,99

šviesiai pilka

b

16 99

alyvuogių

šviesiai pilka

b

Užsimaunama prijuostė

Apsimaunama prijuostė Ramie iš natūralaus pluošto - lengvas,
atsparus audinys, pasižymintis geru atsparumu plyšimams ir
suteikia lino pojūtį. Su didele dviejų dalių kišene ant pilvo ir
sukryžiuotais diržais nugaroje.
87 % pluoštinė bemerija, 13 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: šviesiai pilka, alyvuogių
¢¢Dydis: Universalus
Universalus
124928
Vienetas: 16,99

alyvuogių

šviesiai pilka

b

34
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Ilga prijuostė
Mora
Vienetas nuo

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

16 99

uu
53 p.

jū sų
Čia gali b ū ti
s!
logotipa
4

5

Prijuostė
Mora
Vienetas nuo

12 99
4

LINO
IŠVAIZDA

¢¢Reguliuojamas kaklo diržas dėl
prakištų plačių diržų

4

Ilga prijuostė Mora

Stilingos ir tuo pačiu metu praktiškos: Ilga prijuostė Mora yra
madingos lininės išvaizdos, tačiau yra pagaminta iš minkšto, atsparaus raukšlėjimuisi ir lengvai prižiūrimo poliesterio. Su dviejų dalių
priekine kišene ir dviem kišenėmis rašikliams. Individualiai reguliuojamo pločio ir ilgio patraukiami platūs kaklo ir juosmens diržai.
100 % poliesteris. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: šviesiai pilka, smėlio
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
120076
Vienetas: 16,99
88x100 cm (lxP)
127514
Vienetas: 17,99

5

smėlio šviesiai pilka

c

Prijuostė Mora

Ši stilinga prijuostė atrodo kaip linas, tačiau yra pagaminta iš
poliesterio, taigi minkšta, atspari raukšlėjimuisi ir lengvai prižiūrima. Dviejų dalių priekinė kišenė ir kišenės rašikliams užtikrina,
kad jūsų įrankiai visada bus tinkamai laikomi ir yra po ranka.
100 % poliesteris. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: šviesiai pilka, smėlio
¢¢Dydis: 60x80 cm (lxP), 60x100 cm (lxP)
60x80 cm (lxP)
120077
Vienetas: 12,99
60x100 cm (lxP)
127500
Vienetas: 13,49

+370 61449912

www.vega-online.lt
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Privalumai jums
naudojant Mora
¢ individualiai reguliuojama raiščiu: vienas
dydis visiems darbuotojams

smėlio

šviesiai pilka

¢ lengva prižiūrėti ir lengva lyginti,

c
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Pamėgtieji

Patvari, lengvai prižiūrima, stilinga: štai
kokia turi būti prijuostė! Būtent tokia ir
yra Dario. Dėl tvirto brezentinio audinio,
aukštos kokybės ir patvaraus medvilninio audinio prijuostė Dario yra ideali
pagalbininkė gastronomijoje. Odiniai
kaklo ir juosmens diržai suteikia vėsumo.

stiliai

individualiai
reguliuojami
kaklo diržai

uu
Polo marškinėliai Oliver 46 p.

3 didelės kišenės
su 2 kišenėmis
rašikliams

Ilga prijuostė
Dario
Vienetas tik

1

Ilga prijuostė Dario

Aukštos kokybės, tvirta brezentinė prijuostė su kaklo ir juosmens
diržais, pagamintais iš natūralios odos. Trys didelės kišenės ir
dvi kišenės rašikliams ant pilvo. Kaklo ir juosmens juostos yra
reguliuojamos individualiai. Prijuostę galite lengvai nuplauti tiesiog nuėmę odinius.
100 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: ruda, alyvuogių, smėlio
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
120260
Vienetas: 49,99

49

99

¢¢Nuimami dirželiai
¢¢3 didelės kišenės

1

alyvuogių

smėlio

ruda

b
1

1

Privalumai
jums
naudojant

Dario

Tvirtas ir aukštos kokybės brezentinis audinys: Dėl šios medžiagos
prijuostė Dario yra labai patvari!
¢¢Didelė kišenė

¢¢Praktiškas audinys

36
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Ilga prijuostė
Lenox
Vienetas tik

Ilga prijuostė
Taras džinsinė
Vienetas nuo

4999

1999

Prijuostė
Nando džinsinė
Vienetas nuo

15 99

3

2

4

¢¢Tikras džinsinis audinys

¢¢Didelė 3 dalių priekinė kišenė

¢¢Kilpa arbatiniam rankšluosčiui
šone

uu
Moteriška palaidinė Davis
(www.vega-online.lt)

Lengvas
džinsinis audinys

Dabar taip pat siūlomas ir naujos
100 cm apimties.

4
45x80 cm

2

Ilga prijuostė Lenox

3

Aukštos kokybės, tvirta ilga prijuostė iš džinsinio audinio su kaklo
diržu ir juosmens juosta iš natūralios odos. Su dviem didelėmis
kišenėmis, kilpa rašikliui ir kilpa arbatiniam rankšluosčiui ant
pilvo, bei kišene ir dviem kišenėmis rašikliui ant krutinės. Kaklo
ir juosmens juostos yra reguliuojamos individualiai. Ilgą prijuostę galite lengvai išplauti nesudėtingai nuėmus odinius diržus.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
120261
Vienetas: 49,99

Ilga prijuostė Taras džinsinė

Ilga prijuostė iki kelių su 3 dalių priekine kišene ir reguliuojamu
kaklo diržu. Pagaminta iš natūralaus džinsinio audinio su smėlio
spalvos juostomis.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 64x80 cm (lxP), 64x100 cm (lxP)
64x80 cm (lxP)
118746
Vienetas: 19,99
64x100 cm (lxP)
127509
Vienetas: 20,99

b
+370 61449912

4

www.vega-online.lt
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b

45x100 cm

60x80 cm

60x100 cm

Prijuostė Nando džinsinė

Džinsinio audinio prijuostė su 2 dalių priekine kišene, 2 kišenėmis
rašikliams ir siauromis juosmens juostomis.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: džinsinė
¢¢Dydis: 45x80 cm (lxP), 45x100 cm (lxP), 60x80 cm (lxP),
60x100 cm (lxP)
45x80 cm (lxP)
120085
Vienetas: 15,99
45x100 cm (lxP)
127501
Vienetas: 16,49
60x80 cm (lxP)
120084
Vienetas: 16,99
60x100 cm (lxP)
127502
Vienetas: 17,49

b
37
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NUOLAIDA

KIEKIUI

uu
Vyriški marškiniai Jean 50 p.

Čia gali b ū ti
s!
jū sų logotipa

uu
Moteriška palaidinė Jean 50 p.

2

1

Prijuostė
Botero
Vienetas nuo

4 54

nuo 50 Vienetų*

¢¢Atspari dėvėjimuisi ir
¢¢ilgaamžė medžiaga

Ilga prijuostė
Botero
Vienetas nuo

909

nuo 50 Vienetų*

¢¢Su didelėmis kišenėmis mini planšetei

¢¢Leng vai lyginama
¢¢Siūloma įvairių dydžių ir
¢¢spalvų

Dabar taip pat siūlomas ir
naujos 100 cm apimties.

38
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2
balta

2
mango

raudona

bordo

gervuogių

žalio
obuolio

1
45x80 cm

mango

balta

45x100 cm

raudona

60x80 cm

bordo

60x100 cm

gervuogių

žalio
obuolio

85x100 cm

95x100 cm

samanų alyvuogių
žalia

tamsiai žalia

2

tamsiai
mėlyna

1

smėlio

pilkai kakao ruda šviesiai pilkai ruda
ruda
pilka

grafito
pilka

tamsiai žalia

95x120 cm

tamsiai tamsiai
mėlyna mėlyna

tamsiai
mėlyna

samanų alyvuogių
žalia

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

Geriausiai parduodamas

juoda

Prijuostė Botero

Aukštos kokybės prijuostė pagaminta iš tvirto ir lengvai lyginto mišraus audinio, su tvirtais
medžiaginiais diržais.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, grafito
pilka, pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, samanų žalia, tamsiai mėlyna, alyvuogių,
raudona, smėlio, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 45x80 cm (lxP), 45x100 cm (lxP), 60x80 cm (lxP), 60x100 cm (lxP), 85x100 cm (lxP),
95x100 cm (lxP),
45x80 cm (lxP)
100654
Vienetas: 6,49
45x100 cm (lxP)
124717
Vienetas: 6,99
60x80 cm (lxP)
119284
Vienetas: 7,49
60x100 cm (lxP)
124718
Vienetas: 7,99
85x100 cm (lxP)
119281
Vienetas: 8,49
95x100 cm (lxP)
119282
Vienetas: 9,49
95x120 cm (lxP)
119283
Vienetas: 10,49

smėlio

pilkai
ruda

kakaoruda

šviesiai
pilka

pilkai
ruda

grafito
pilka

juoda

juoda/balta

Ilga prijuostė Botero & Botero Herringbone

Aukštos kokybės ilga prijuostė iš tvirto ir lengvai lyginto mišraus audinio. Dirželiai gali būti
sukryžiuoti nugaroje, kad palengvintų apkrovą ant kaklo. Su kilpele arbatiniam rankšluosčiui,
kilpele rašikliui ir didelėmis kišenėmis priekyje. Mini planšetę galima įdėti į dešinę priekinę kišenę. Siūloma daug spalvų.
Lygi: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Herringbone: 100 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, grafito
pilka, pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, samanų žalia, tamsiai mėlyna, alyvuogių,
raudona, smėlio, juoda, juoda/balta, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
Lygi 88x80 cm (lxP)
124906
Vienetas: 12,99
Lygi 88x100 cm (lxP)
127505
Vienetas: 13,99
Audimas eglute 88x80 cm (lxP)
124899
Vienetas: 16,99
Audimas eglute 88x100 cm (lxP)
127506
Vienetas: 17,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
Lygi 88x80 cm
Lygi 88x100 cm

nuo 10 Vienetų*
11,69
12,59
Sutaupykite 10 %!

nuo 20 Vienetų*
10,39
11,19
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
9,09
9,79
Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
45x80 cm
45x100 cm
60x80 cm
60x100 cm
85x100 cm
95x100 cm
95x120 cm

nuo 10 Vienetų*
5,84
6,29
6,74
7,19
7,64
8,54
9,44
Sutaupykite 10 %!

nuo 20 Vienetų*
5,19
5,59
5,99
6,39
6,79
7,59
8,39
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
4,54
4,89
5,24
5,59
5,94
6,64
7,34
Sutaupykite 30 %!

c

2

¢¢Idealiai tinka išsiūti jūsų mot y vui

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

uu
www.vega-online.lt
39

038-039_JL_0321_UU_042-043_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 39

27.01.21 20:40

NUOLAIDA

KIEKIUI

Ilga prijuostė
Taras
Vienetas nuo

Ilga prijuostė
Faro
Vienetas nuo

nuo 50 Vienetų*

nuo 50 Vienetų*

6 29

6 99

uu
Polo marškinėliai Cato 47 p.

1

2

¢¢Idealiai tinka individualizavimui

Dabar taip pat siūlomas ir naujos
100 cm apimties..
¢¢Dvi kišenės rašikliams priekyje
ir viena vidinė

uu
w w w.vega-online.lt
¢¢Reguliuojamas kaklo diržas
¢¢Praktiškos didelės kišenės

¢¢Reguliuojamas kaklo diržas

uu
Džinsai Dover 59 p.

¢¢Leng vai lyginama

40
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1
2
balta

mango

žalio obuolio

kakao ruda
1

alyvuogių

šviesiai pilka

raudona

bordo

tamsiai žalia

pilkai ruda

gervuogių

tamsiai mėlyna

balta

mango

raudona

bordo

gervuogių

samanų žalia

alyvuogių

tamsiai žalia

tamsiai mėlyna tamsiai mėlyna

kakao ruda

šviesiai pilka

žalio obuolio

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

Geriausiai parduodamas

pilkai ruda

juoda

pilkai ruda

džinsinė

Ilga prijuostė Taras

Ilga prijuostė iki kelių iš tvirto ir lengvai lyginto mišraus audinio, su trijų dalių priekine kišene,
medžiaginiais dirželiais ir reguliuojamu kaklo diržu.
Spalvota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Džinsinė: 100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, džinsinė, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia,
pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, alyvuogių, raudona, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 64x80 cm (lxP), 64x100 cm (lxP)
spalvota 64x80 cm (lxP)
100492
Vienetas: 8,99
spalvota 64x100 cm (lxP)
127508
Vienetas: 9,99
džinsinė 64x80 cm (lxP)
118746
Vienetas: 19,99
džinsinė 64x100 cm (lxP)
127509
Vienetas: 20,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
spalvota 64x80 cm (lxP)
spalvota 64x100 cm (lxP)

nuo 10 Vienetų*
8,09
8,99
Sutaupykite 10 %!

2

pilkai ruda

juoda

Ilga prijuostė Faro

Ilga prijuostė su reguliuojamu kaklo diržu, 1 vidinė kišenė ir 2 prisiūtos kišenės rašikliui.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, pilkai
ruda, šviesiai pilka, mango, samanų žalia, tamsiai mėlyna, alyvuogių, raudona,
juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 98x80 cm (lxP), 98x100 cm (lxP)
98x80 cm (lxP)
100491
Vienetas: 9,99
98x100 cm (lxP)
127507
Vienetas: 10,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
nuo 20 Vienetų*
7,19
7,99
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
6,29
6,99
Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

98x80 cm (lxP)
98x100 cm (lxP)

nuo 10 Vienetų*
8,99
9,89
Sutaupykite 10 %!

nuo 20 Vienetų*
7,99
8,79
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
6,99
7,69
Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

džinsinė: spalvota:

bc

c
41
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uu
Polo marškinėliai Oliver 46 p.

jū sų
Čia gali b ū ti
logotipas!

2

1

Prijuostė
Nando
Vienetas nuo

Ilga prijuostė
Nando
Vienetas nuo

nuo 50 Vienetų*

nuo 50 Vienetų*

5 24

769

Dabar taip pat siūlomas ir
naujos 100 cm apimties.
¢¢Didelėse kišenėse yra daug
vietos
¢¢Siūloma 18 universalių spalvų
¢¢Leng vai lyginama

42
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tamsiai žalia
2

1

balta
45x80 cm

balta

45x100 cm

mango

raudona

60x80 cm

bordo

60x100 cm

gervuogių

1

alyvuogių

kakao ruda

šviesiai pilka

tamsiai mėlyna tamsiai mėlyna

pilkai ruda

grafito pilka

smėlio

pilkai ruda

juoda

džinsinė

smėlio

Prijuostė Nando

2

Aukštos kokybės prijuostė iš tvirto ir lengvai lyginto mišraus audinio, su dviejų dalių priekine
kišene, 2 kišenėmis rašikliams ir medžiaginiais diržais.
Spalvota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Džinsinė: 100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, džinsinė, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia,
grafito pilka, pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, samanų žalia, tamsiai mėlyna,
alyvuogių, raudona, smėlio, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 45x80 cm (lxP), 45x100 cm (lxP), 60x80 cm (lxP), 60x100 cm (lxP), 85x100)
spalvota 45x80 cm (lxP)
100865
Vienetas: 7,49
spalvota 45x100 cm (lxP)
124719
Vienetas: 7,99
spalvota 60x80 cm (lxP)
119290
Vienetas: 8,49
spalvota 60x100 cm (lxP)
124720
Vienetas: 8,99
spalvota 85x100 cm (lxP)
119289
Vienetas: 9,49
džinsinė 45x80 cm (lxP)
120085
Vienetas: 15,99
džinsinė 60x80 cm (lxP)
120084
Vienetas: 16,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
spalvota 45x80 cm (lxP)
spalvota 45x100 cm (lxP)
spalvota 60x80 cm (lxP)
spalvota 60x100 cm (lxP)
spalvota 85x100 cm (lxP)

nuo 10 Vienetų*
6,74
7,19
7,64
8,09
8,54
Sutaupykite 10 %!

bordo

žalio obuolio

gervuogių

samanų žalia

raudona

mango

85x100 cm

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

Geriausiai parduodamas

žalio obuolio samanų žalia

pilkai ruda

kakao ruda

alyvuogių

tamsiai žalia tamsiai mėlyna

šviesiai pilka pilkai ruda

grafito pilka

tamsiai
mėlyna

juoda

Ilga prijuostė Nando

Aukštos kokybės ilga prijuostė, pagamintas iš tvirto ir lengvai lyginamo mišraus audinio, su prisegamu reguliuojamu kaklo diržu ir dviejų dalių priekine kišene bei dviem kišenėmis rašikliams.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, grafito
pilka, pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, samanų žalia, tamsiai mėlyna, alyvuogių,
raudona, smėlio, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
117561
Vienetas: 10,99
88x100 cm (lxP)
124716
Vienetas: 11,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
nuo 20 Vienetų*
5,99
6,39
6,79
7,19
7,59
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
5,24
5,59
5,94
6,29
6,64
Sutaupykite 30 %!

88x80 cm (lxP)
88x100 cm (lxP)

nuo 10 Vienetų*
9,89
10,79
Sutaupykite 10 %!

nuo 20 Vienetų*
8,79
9,59
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
7,69
8,39
Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

spalvota

c

džinsinė

b

c
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Ilga prijuostė
Lionel
Vienetas nuo

769

nuo 50 Vienetų*

¢¢Kaklo diržas su spaustuku
¢¢reguliavimui
¢¢Didelės kišenės ant pilvo
¢¢2 kišenės rašikliams ant
krūtinės

44
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mango

raudona

tamsiai mėlyna

pilkai ruda

KIEKIUI

bordo

kakao ruda

gervuogių

šviesiai pilka

žalio obuolio

pilkai ruda

alyvuogių

grafito pilka

Prijuostės ir ilgos prijuostės | Paslauga

Geriausiai parduodamas

tamsiai žalia

juoda

Dabar taip pat siūlomas ir
naujos 100 cm apimties.

Ilga prijuostė Lionel

Ilga prijuostė pagaminta iš tvirto ir lengvai lyginto mišraus audinio, su spaustuku ant kaklo diržo,
kad galima būtų visapusiškai reguliuoti plotį, išorine kišene rašikliui ir per vidurį prisiūta kišene.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, tamsiai mėlyna, tamsiai žalia, grafito
pilka, pilkai ruda, šviesiai pilka, mango, alyvuogių, raudona, juoda, pilkai ruda
¢¢Dydis: 88x80 cm (lxP), 88x100 cm (lxP)
88x80 cm (lxP)
101003
Vienetas: 10,99
88x100 cm (lxP)
124715
Vienetas: 11,99
Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
88x80 cm
88x100 cm

nuo 10 Vienetų*
9,89
10,79
Sutaupykite 10 %!

nuo 20 Vienetų*
8,79
9,59
Sutaupykite 20 %!

nuo 50 Vienetų*
7,69
8,39
Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

uu
Palaidinė/ Marškiniai Davis
(www.vega-online.lt)
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1

2

jū sų
Čia gali b ū ti
logotipas!

Polo marškinėliai
Oliver
Vienetas tik

Moteriški polo
3/4 rankovės
Vienetas tik

2999

24 99

Sumanios

uu
Prijuostė Melek 33 p.

Praktiškas

detalės

rankovių ilgis

¢¢Stabilūs matmenys ir atsparios spalvos

¢¢Higieninė funkcija
patikimai
neutralizuoja kvapų
susidar ymą

¢¢Leng va priežiūra ir paprasta lyginti
1

2

¢¢Elegantiška, suformuota
apykaklė

Vyrai

¢¢leng va priežiūra

Moterys
1

Polo marškinėliai Oliver

2

Šiuolaikiški polo austiniai marškiniai moterims ir vyrams, lengvai prižiūrimi, atsparūs raukšlėjimuisi iš medvilnės-elastano.
Integruota Sanitized® higieninė funkcija patikimai apsaugo medžiagą nuo bakterijų ir taip garantuoja nuolatinį šviežumą.
Su suformuota 4 sagų apykakle. Moteriški ir vyriški polo marškinėliai yra siauro modelio.
95 % medvilnė, 5 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 67 cm (S dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 74 cm (M dydis).
¢¢Spalva: tamsiai mėlyna, juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Vyriškas dydis: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 rankovės Moterys
125091
Vienetas: 29,99
1/2 rankovės Vyrai
124896
Vienetas: 29,99

balta

tamsiai
mėlyna

b

juoda

Moteriški polo marškinėliai

Įliemenuoti polo austiniai marškinėliai su 3/4 rankovėmis moterims, lengvai
prižiūrimi, atsparūs raukšlėjimuisi iš medvilnės elastano. Integruota Sanitized® higieninė funkcija patikimai apsaugo medžiagą nuo bakterijų, taip
slopina kvapų susidarymą ir garantuoja nuolatinį šviežumą. Plokšti megzti
rankogaliai ant rankovių ir 4 sagų apykaklė, šoninės angos.
95 % medvilnė, 5 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 60 cm (S dydis).
¢¢Spalva 3/4 rankovės: tamsiai mėlyna, raudona, juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 rankovės Moterys
124292
Vienetas: 24,99

balta

raudona tamsiai
mėlyna

juoda

b
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Marškiniai | Paslauga

3

3

Polo marškinėliai
Cato
Vienetas tik

2299

uu
Prijuostė Melek 33 p.

Spalvų

Itin

įvairovė

Vyrai
Moterys
3

4

raudona

bordo

geržalio tamsiai pilkai grafito
vuogių obuolio mėlyna ruda pilka

b
www.vega-online.lt
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¢¢Su 2 didelėmis prisiūtomis kišenėmis
¢¢Itin ilgi

Polo marškinėliai Cato

+370 61449912

4

¢¢leng va priežiūra

Įliemenuoti polo austiniai marškiniai moterims ir vyrams, lengvai prižiūrimi, atsparūs raukšlėjimuisi
iš medvilnės-elastano. Integruota Sanitized® higieninė funkcija patikimai apsaugo medžiagą nuo
bakterijų ir taip garantuoja nuolatinį šviežumą. Plokšti megzti rankogaliai ant rankovių ir apykaklė,
šoninės angos. Galima įsigyti su trumpomis ir 3/4 rankovėmis.
95 % medvilnė, 5 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 60 cm (S dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 71 cm (M dydis).
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, grafito pilka, tamsiai mėlyna, raudona, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Moteriškas dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Vyriškas dydis: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 rankovės Moterys
101294
Vienetas: 22,99
1/2 rankovės Vyrai
101860
Vienetas: 22,99

balta

¢¢Higieninė funkcija patikimai
neutralizuoja kvapą

¢¢Higieninė funkcija
patikimai
neutralizuoja kvapą

3

ilgi

juoda

Moteriški polo marškinėliai

Šiek tiek įliemenuoti polo austiniai marškinėliai moterims, lengvai prižiūrimi, atsparūs raukšlėjimuisi
iš medvilnės-elastano. Integruota Sanitized® higieninė funkcija patikimai apsaugo medžiagą nuo
bakterijų ir taip garantuoja nuolatinį šviežumą. Plokšti megzti rankogaliai ant rankovių ir 4 sagų
apykaklė, 2 didelės kišenės ant pilvo.
95 % medvilnė, 5 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 72 cm (S dydis).
¢¢Spalva: gervuogių, tamsiai mėlyna, juoda, balta
¢¢Dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL
1/2 rankovės Moterys
124891
Vienetas: 26,99

balta

gervuogių tamsiai juoda
mėlyna

b
47
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Polo marškinėliai
Fly
Vienetas tik

1799

nuo 5 Vienetų*

uu
Prijuostė Botero 39 p.

¢¢Ypač ilga nugara
¢¢Tiesus sukirpimas
¢¢Didelė spalvų įvairovė
¢¢Leng va priežiūra

48
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balta

mango

turkio

raudona

dūmo melsva

pilkai ruda

Polo marškinėliai Fly

Superwash kokybės austiniai polo marškinėliai moterims ir vyrams su plokščiais megztais rankogaliais ir užsegama apykakle.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 64 cm (S dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 74 cm (M dydis).
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, grafito pilka, mango, dūmo melsva,
raudona, juoda, pilkai ruda, turkio, balta
¢¢Moteriškas dydis: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢¢Vyriškas dydis: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
1/2 rankovės Moterys
101301
Vienetas: 19,99
1/2 rankovės Vyrai
100672
Vienetas: 19,99

bordo

kakao ruda

gervuogių

grafito pilka

Marškiniai | Paslauga

Geriausiai parduodamas

žalio obuolio

juoda

¢¢Idealiai tinka individualizavimui

¢¢Labai geras kainos ir kokybės
sant ykis

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
nuo 5 Vienetų*
17,99
Sutaupykite 10 %!

¢¢Daug ybė spaudinių ir išsiuvimo
galimybių
*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

¢¢Nėra minimalaus kiekio

uu
w w w.vega-online.lt
49
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Palaidinė
Jean
Vienetas tik

44 99

2

2

1

¢¢Laisvai krentantis sukirpimas
¢¢Aukštos kokybės Tencel™ audinys
¢¢Su praktiška rankovių
paraitojimo funkcija

1

Moteriška palaidinė Cara

Tiesaus sukirpimo balta palaidinė su dviem kišenėmis ant krūtinės ir paraitojamomis rankovėmis. Ypač ilga nugara tinkanti
gastronomijos sektoriaus poreikiams.
100 % Lyocell (Tencel™). Švelnus skalbimas 40 °C.
Nugaros ilgis: 75 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 rankovės Moterys
126801
Vienetas: 39,99
¢¢Su suapvalintu apsiuvimu
¢¢Pagaminta iš gr ynos medvilnės
¢¢Leng va priežiūra ir leng vas
lyginimas

uu
Prijuostė Bristol, Ilga prijuostė Bristol

g

Daugiau informacijos www.vega-online.lt

2

2

¢¢Su kaspinu ties palaidinės iškirpte

2

¢¢Nuimamas dirželis po apykakle

Palaidinė / Marškiniai Jean

Šiek tiek įliemenuota moteriška palaidinė ir vyriški marškiniai iš
natūralaus džinsinio audinio. Su dviem kišenėmis ant krūtinės
su spaude. Įliemenuota moteriška palaidinė su nuimamu dirželiu po apykakle.
100 % medvilnė (džinsinė). Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 69 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 74 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: tamsiai mėlyna
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
ilga rankovė Moterys
124907
Vienetas: 44,99
ilga rankovė Vyrai
124911
Vienetas: 44,99

b

50

050-051_JL_0321_UU_056-000_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 50

27.01.21 20:49

Vyriški marškiniai
Marc
Vienetas nuo

Moteriška palaidinė
Filipa
Vienetas nuo

32 99

3

Palaidinės ir marškiniai | Paslauga

33 99

4

¢¢Ypač ilga nugara
¢¢Kišenė ant krūtinės
¢¢Leng vai lyginama

3

3

4

Vyriški marškiniai Marc

4

Lengvai lyginami medvilniniai vyriški marškiniai su kišene ant krūtinės, kurioje yra kišenė rašikliui.
100 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 80 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: kreminė balta, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 rankovės Vyrai
102366
Vienetas: 33,99
ilga rankovė Vyrai
100658
Vienetas: 34,99

balta

kreminė
balta

pilkai ruda

b
+370 61449912
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juoda

Moteriška palaidinė Filipa

Lengvai lyginama medvilninė įliemenuota moteriška palaidinė.
100 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 66 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: kreminė balta, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 rankovės Moterys
100659
3/4 rankovės Moterys
101976
ilga rankovė Moterys
101977

balta

Vienetas: 32,99
Vienetas: 33,99
Vienetas: 34,99

kreminė pilkai ruda
balta

juoda

b
51
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Palaidinė/Marškiniai
Kim
Vienetas nuo

28 99
,

1

1

¢¢Moteriška palaidinė ir vyriški marškiniai
¢¢atsparios spalvos dėl poliesterio
¢¢Ypač leng va priežiūra ir leng vas lyginimas
¢¢Galima leng vai pakeisti į palaidinę su 3/4
rankovėmis

Sportiški
1

balta

1

bordo

gervuogių alyvuogių

žydra
mėlyna

tamsiai
mėlyna

pilkai ruda

juoda

Palaidinė/Marškiniai Kim

Palaidinė ir marškinėliai su kišene ant krūtinės. Šiuolaikiškas sukirpimas, spalvų įvairovė, siūlomas
su trumpomis arba ilgomis rankovėmis. Moteriškas modelis yra šiek tiek įliemenuotas. Moteriška
palaidinė ilgomis užraitojamomis rankovėmis, kurias galima paversti 3/4 rankovėmis. Audinį yra ypač
lengva prižiūrėti ir lengva lyginti.
65 % medvilnė, 35 % poliesteris. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 68 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 80 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: žydra mėlyna, bordo, gervuogių, tamsiai mėlyna, alyvuogių, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 rankovės Moterys
124885
Vienetas: 28,99
ilga rankovė Moterys
124886
Vienetas: 29,99
1/2 rankovės Vyrai
124890
Vienetas: 28,99
ilga rankovė Vyrai
124894
Vienetas: 29,99

b
52
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Marškiniai
Noah
Vienetas nuo

Palaidinė
Fiore
Vienetas nuo

24 99

Palaidinės ir marškiniai | Paslauga

28 99

uu
Petnešos 67 p.

2

3

¢¢Ypač ilga nugara
¢¢Elegantiškas uždeng tas užsegimas
¢¢Leng vai lyginama
¢¢Tinka kiekvieno tipo figūrai

Elegantiški
2

balta

2

Marškiniai Noah

3

Vyriški, lengvai lyginami, kokybiški medvilnės-poliesterio marškiniai.
67 % medvilnė, 33 % poliesteris. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 78 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: bordo, pilkai ruda, raudona, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 rankovės Vyrai
115348
ilga rankovė Vyrai
115349

Vienetas: 28,99
Vienetas: 29,99

1/2 rankovės

b
+370 61449912
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ilga rankovė

raudona

bordo

pilkai ruda

pilkai ruda

juoda

Palaidinė Fiore

Moteriška palaidinė iš lengvai prižiūrimo mišraus audinio su uždengtu užsegimu.
67 % medvilnė, 33 % poliesteris. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 70 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: bordo, pilkai ruda, raudona, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 rankovės Moterys
101890
Vienetas: 24,99
3/4 rankovės Moterys
101855
Vienetas: 25,99
ilga rankovė Moterys
101908
Vienetas: 26,99

1/2 rankovės

3/4 rankovės

ilga rankovė

b
53

27.01.21 20:51

Marškiniai
Bruce
Vienetas nuo

Palaidinė
Kate
Vienetas nuo

28 99

28 99
2

1

uu
Ilga prijuostė Lenox 37 p.

Antpečiai

¢¢Siūlomi 9 spalvų
¢¢Truputis tamprumo
¢¢Spalvoti

1
1

1

Palaidinė Kate

Įliemenuota moteriška palaidinė trumpomis ir ilgomis rankovėmis su dekoratyviniais antpečiais ir
ant krūtinės prisiūtomis kišenėmis. Puikus dėvėjimo patogumas, nes truputis elastano užtikrina
optimalią judėjimo laisvę. Dėl užapvalinto apsiuvimo taip pat galima dėvėti virš kelnių.
98 % medvilnė, 2 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 64 cm (36 dydis).
¢¢Spalva 1/2 rankovės : žalio obuolio, bordo, gervuogių, grafito pilka, samanų žalia, dūmo
melsva, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Spalva ilga rankovė : gervuogių, dūmo melsva, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 rankovės Moterys
101133
Vienetas: 28,99
ilga rankovė Moterys
115254
Vienetas: 29,99

uu
Petnešos 61 p.

balta

bordo gervuogių

žalio
obuolio

samanų
žalia

dūmo
melsva

pilkai
ruda

grafito
pilka

juoda

b
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Palaidinė
Cecaria
Vienetas nuo

2

3

Spalvų

Truputis

tamprumo

įvairovė
¢¢Puiki spalvų įvairovė

¢¢Siauras sukirpimas

¢¢leng va priežiūra

¢¢leng va priežiūra

¢¢Optimali judėjimo
laisvė

¢¢Ypač ilga nugara

2

2

3

Marškiniai Bruce

3

Nugaroje įliemenuoti klasikiniai vyriški marškiniai, truputi įliemenuoto sukirpimo. Puikus dėvėjimo
patogumas, nes truputis elastano užtikrina optimalią judėjimo laisvę. Ypač ilga nugara neleidžia
išslysti iš kelnių ir leidžia atitikti aukščiausius gastronomijos reikalavimus.
98 % medvilnė, 2 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 78 cm (39/40 dydis).
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, grafito pilka, samanų žalia, dūmo melsva, juoda, pilkai
ruda, balta
¢¢Dydis: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 rankovės Vyrai
102411
Vienetas: 28,99
ilga rankovė Vyrai
100740
Vienetas: 29,99

balta

bordo gervuogių

žalio
obuolio

samanų
žalia

dūmo
melsva

pilkai
ruda

grafito
pilka

b
+370 61449912
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Palaidinė Cecaria

Įliemenuota moteriška palaidinė su pusinėmis ir ilgomis rankovėmis. Įliemenuota priekyje ir gale.
Užapvalintas apsiuvimas. Spalvas atitinkančios sagos. Trumpa rankovė: Rankogaliai su trumpu
įpjovimu ir 2 sagų užsegimu.
98 % medvilnė, 2 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Nugaros ilgis: 64 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, grafito pilka, samanų žalia, dūmo melsva, juoda, pilkai
ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
1/2 rankovės Moterys
101403
Vienetas: 33,99
ilga rankovė Moterys
101708
Vienetas: 34,99

balta

bordo gervuogių

žalio
obuolio

samanų
žalia

dūmo
melsva

pilkai
ruda

grafito
pilka

juoda

b
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Liemenė
Limerick
Vienetas tik

4999

uu
27 p.
2

1
1

uu
53 p.

uu
Kelnės Chino 58 p.

¢¢Reguliuojamas nugaros diržas

¢¢Reguliuojamas nugaros diržas

¢¢Nugara pagaminta taftos

¢¢Nugara pagaminta taftos

¢¢Audinys yra šaunios ilgalaikio
dėvėjimo išvaizdos

¢¢Aukštos kokybės audinys

¢¢Spalva ir nuskalbimas bėgant laikui
gali šiek tiek pakisti
1

2

Vyrai
1

Moterys

Liemenė Blake

2

Šiuolaikiška liemenė Chambray moterims ir vyrams su taftos nugara ir reguliuojamu diržu nugaroje. Moteriškas modelis su 2 įsiūtinėmis kišenėmis, vyriškas modelis su 3 įsiūtinėmis kišenėmis.
100 % medvilnė. Švelnus skalbimas 30 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 51 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 56 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: šviesiai mėlyna
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys
117580
Vienetas: 49,99
Vyrai
117581
Vienetas: 49,99

f

Liemenė Limerick

Liemenė „Classic“ moterims ir vyrams su taftos nugara ir reguliuojamu diržu nugaroje. Moteriškas
modelis su 2 įsiūtinėmis kišenėmis, vyriškas modelis su 3 įsiūtinėmis kišenėmis.
55 % poliesteris, 45 % vilna. Švelnus skalbimas 30 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 51 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 56 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: antracito
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys
117582
Vienetas: 49,99
Vyrai
117583
Vienetas: 49,99

f

56
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Liemenė
Classic
Vienetas tik

Liemenės | Paslauga

36 99

uu
60 p.

uu
56 p.

uu
55 p.

4

4
Liemenė
Bistro
Vienetas tik

20 69

nuo 5 Vienetų*

NUOLAIDA

KIEKIUI
¢¢Poveikiui
atsparios spalvos
¢¢Pat vari ir leng vai prižiūrima
¢¢Puiki spalvų įvairovė

ŽAK ARDINIS
AUDINYS

3

4

3

Vyrai
3

Moterys

Liemenė Classic

4

Žakardinė liemenė pagaminta iš lengvai prižiūrimo mišraus poliesterinio audinio
su 5 sagomis, juodos spalvos taftos nugara ir diržu nugaroje. Moteriška liemenė: 2
įsiūtinės išorinės kišenės Vyriška liemenė: 3 įsiūtinės išorinės kišenės ir 1 vidinė
krūtinės kišenė.
100 % poliesteris. Skalbti 30 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 56 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 67 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: bordo, juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys
100318
Vienetas: 36,99
Vyrai
100319
Vienetas: 36,99

bordo

juoda

f
+370 61449912

Vyrai

www.vega-online.lt
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Liemenė Bistro

Aptarnavimo liemenė moterims ir vyrams. Priekinė ir galinė
dalys pagamintos iš lengvai prižiūrimo medvilnės-poliesterio
audinio. Moteriška liemenė: 2 įsiūtinės išorinės kišenės Vyriška liemenė: 3 įsiūtinės išorinės ir 1 vidinė krūtinės kišenė.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 55 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 66 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: bordo, grafito pilka, šviesiai pilka, juoda, pilkai ruda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Moterys
102217
Vienetas: 22,99
Vyrai
100528
Vienetas: 22,99

Perkate daugiau.
Sutaupote daugiau.
nuo 5 Vienetų*
20,69
Sutaupykite 10 %!
*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

bordo

pilkai
ruda

šviesiai
pilka

grafito
pilka

juoda

b
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Aptarnavimo
kelnės

uu
Liemenė Limerick 56 p.

1

1

Vyrai

Moterys
1

Kelnės
Chino
Vienetas tik

5999

1

¢¢Elastinė juosta ties juosmeniu

1

¢¢2 užsegamos kišenės ties
¢¢klubais

1

¢¢Integruota kišenė rašikliuii

Kelnės Chino

Ypač patogios dėvėti truputi tamprios laisvalaikio stiliaus klasikinės kelnės moterims ir vyrams. Elastinė juosta juosmens srityje
neleidžia palaidinėms ir marškiniams išslysti. Praktiškos kišenės
su integruota kišenėle rašikliui dešinėje ir užsegamomis kišenėmis ties klubais. Tiesus klešnių sukirpimas.
97 % medvilnė, 3 % elastanas. Skalbti 30 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 78 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 84 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: bežinė, khaki, tamsiai mėlyna
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys
117516
Vienetas: 59,99
Vyrai
117517
Vienetas: 59,99

smėlio

haki

tamsiai
mėlyna

a

58
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Moteriški džinsai
Dover
Vienetas tik

Vyriški džinsai
Dover
Vienetas tik

44 99

2

Kelnės | Paslauga

44 99

2

Moterys

Vyrai

2

¢¢Vaizdas iš galo
¢¢Su trupučiu elastano optimaliai
judėjimo laisvei
¢¢Džinsai su penkiomis kišenėmis

2

uu
Profesionalūs batai Liber t y Knit 23 p.

Džinsai Dover

Džinsai moterims ir vyrams. Moteriški džinsai: Siauros klešnės, 2 apvalios priekinės kišenės, 2
prisiūtos klubų kišenės, 6 kilpos diržui, užtrauktukas priekyje centre. Vyriški džinsai: Tiesaus kirpimo klešnės, 5 kilpos diržui, 2 apvalios priekinės kišenės, 2 prisiūtos klubų kišenės, užtrauktukas
priekyje centre.
Balta & juoda: 97 % medvilnė, 3 % elastanas. Skalbti 60 °C.
Mėlyna: 69% medvilnė, 14% liocelis (Tencel™), 14% poliesteris, 3 % elastanas. Skalbti
40 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 81 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 82 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: mėlyna, juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Moterys juoda, balta
117522
Vienetas: 44,99
Vyrai juoda, balta
101716
Vienetas: 44,99
Moterys mėlyna
119268
Vienetas: 44,99
Vyrai mėlyna
119269
Vienetas: 44,99

balta &
juoda

+370 61449912

c
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mėlyna

b

balta

mėlyna

juoda

59
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2
Varlytė
Marco
Vienetas tik

6 99

3

5
4
5
1

8

mango

bordo

gervuogių

mango

žalio obuolio

raudona

bordo

gervuogių

NUOLAIDA

KIEKIUI

6

6

pilkai ruda

1

7

grafito pilka

bordo

juoda

pilkai ruda

juoda

žalio obuolio

Kaklaraištis Classic

3

Varlytė Herringbone

Varlytė su madingu eglutės raštu.
100 % poliesteris.
¢¢Spalva: mėlyna/balta
127342

4

Vienetas: 12,99

Varlytė Classic

smėlio

pilkai ruda

juoda

Kaklaraištis Bo

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

Kaklaraištis Bo plonas

8

Paprastas kaklaraištis. Plotis: 5 cm.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: bordo, juoda, pilkai ruda
117211
Vienetas: 7,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

nuo 10 Vienetų*
nuo 20 Vienetų*
nuo 50 Vienetų*
7,64
6,79
5,94
Sutaupykite 10 %! Sutaupykite 20 %! Sutaupykite 30 %!

nuo 10 Vienetų*
7,19
Sutaupykite 10 %!

Vienetas: 12,99

Varlytė Marco

Reguliuojamo pločio varlytė.
100 % poliesteris.
¢¢Spalva: bordo, juoda
115955
7

Paprastas kaklaraištis, spalvos derančios prie mūsų asortimento. Plotis: 9 cm.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, grafito pilka, mango,
juoda, pilkai ruda
101138
Vienetas: 8,49

Varlytė Dot

Varlytė su madingu taškuotu raštu.
100 % poliesteris.
¢¢Spalva: bordo, tamsiai mėlyna
127341
5

Klasikinė varlytė jūsų aptarnaujančiam personalui.
100 % poliesteris.
¢¢Spalva: pilkai mėlyna
127340
Vienetas: 12,99
6

samanų žalia

NEW

Elegantiškas kaklaraištis jūsų aptarnaujančiam personalui.
100 % poliesteris.
¢¢Spalva: pilkai mėlyna
127343
Vienetas: 14,99
2

8

Vienetas: 6,99

Kaklaraištis Terry

Kaklaraištis aptarnaujančiam personalui su suformuota kilpa.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, mango, samanų
žalia, raudona, smėlio, juoda, pilkai ruda
100578
Vienetas: 5,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

nuo 20 Vienetų*
6,39
Sutaupykite 20 %!

nuo 10 Vienetų*
nuo 20 Vienetų*
nuo 50 Vienetų*
5,39
4,79
4,19
Sutaupykite 10 %! Sutaupykite 20 %! Sutaupykite 30 %!

*nepriklausomai nuo spalvos

*nepriklausomai nuo spalvos

*nepriklausomai nuo spalvos

c

c

c
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po ranka

Priedai | Paslauga

Visada

9

13

Piniginė
Fred
Vienetas tik

10
11

3999

11

12

Kasininko dėklas
Anton
Vienetas tik

13

15

2999
15

16

17
14
16

9

Kasininko dėklas Jerry

12

Kasininko dėklas su prabangiu JOBELINE įspaudu ir 3 skyriais
rašikliui, piniginei ir bloknotui.
Oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 27x16 cm (lxP)
101268
Vienetas: 19,99

10

Kasininko dėklas Tom

13

Kasininko dėklas su 3 skyriais rašikliui, piniginei ir bloknotui.
Oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 15x23 cm (lxP)
100209
Vienetas: 13,99

11

Kasininko dėklas Anton

+370 61449912

Piniginė Fred

Šeši skyriai skirtingoms kupiūroms, vienas skyrius monetoms,
kišenė su užtrauktuku ir išorinis skyrius. Praktiškumas: Reguliuojamas užsegimas priklausomai nuo piniginės pilnumo.
Oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 10.5x17.5 cm (lxP)
120078
Vienetas: 39,99

14

Su dviem dideliais skyriais piniginei ir bloknotui. Gale yra dar
vienas skyrius su velkro užsegimu. Dešinėje, kilpa užtikrina, kad
visada po ranka turėsite rašiklį.
Oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 26x13 cm (lxP)
120080
Vienetas: 29,99

Piniginė Salzburg

Piniginė su 6 vidiniais skyriais, kišene monetoms, užtrauktuku
ir išorine kišene.
Oda.
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 11.5x18.5 cm (lxP)
100462
Vienetas: 24,99

Rankovių laikiklis

Reguliuojamas, elastingas rankovių laikiklis, skirtas iki 39 cm
rankos apimčiai, patogaus 2,5 cm pločio, su praktišku spaustuku
pločio reguliavimui.
¢¢Spalva: juoda
117222
Pora: 16,99

www.vega-online.lt
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15

Petnešos

Madingos Y formos petnešos su 3 metalinėmis sagtimis.
Plotis: 2,5 cm.
Poliesterio-elastano mišinys.
¢¢Spalva: šviesiai ruda, juoda
šviesiai ruda
118728
Vienetas: 19,99
juoda
115659
Vienetas: 19,99

16

Kepurė Cuba

Skirtingų spalvų kepurė. Dydį galima reguliuoti pakaušyje esančia juostele.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: alyvuogių, juoda
126635
Vienetas: 9,99

17

Plokščia kepurė Flin

Juoda plokščia kepurė. Dydį galima reguliuoti pakaušyje esančia juostele.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: juoda
126826
Vienetas: 9,99
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Virtuvė

patogu, šaunu ir funkcionalu

¢¢Funkcionali kilpa ilgai prijuostei ant
kaklo

Net kai viskas įkaista: Naudodamiesi JOBELINE, jūs visada išliekate
šaunūs. Tą užtikrina stilinga išvaizda ir lengvi, orui laidūs ir vėsinantys
drabužiai.

¢¢Spaudžių užsegimas
¢¢Itin leng vas audinys
¢¢Optimali ventiliacija

¢¢Šefo švarkas ilgomis rankovėmis

Šefo švarkas
Carter
Vienetas nuo

Vyrai

38 99

Šefo švarkas Carter

MAŽAS
SVORIS

pl

it
on a i n i aga
me d ž

Moterys

Šefo švarkas moterims ir vyrams, pagamintas iš ypač lengvo ir tvirto audinio. Su pastatoma apykakle, orui laidaus
tinklelio įdėklais šonuose, dviejų dalių kišenė ant žasto
kairėje ir kilpa ilgai prijuostei ant kaklo. Uždengamas spaudžių užsegimas. Galima įsigyti su trumpomis ir ilgomis
rankovėmis (užraitojamos rankovės). Moteriško modelio
kirpimas yra šiek tiek įliemenuotas.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 160 g/m². Skalbti
60 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 68 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 76 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: burgundiška, pilkai ruda, pilkai mėlyna,
alyvuogių, smėlio, juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66
1/2 rankovės Moterys
125134
Vienetas: 38,99
ilga rankovė Moterys
124887
Vienetas: 39,99
1/2 rankovės Vyrai
125135
Vienetas: 38,99
ilga rankovė Vyrai
124895
Vienetas: 39,99

balta

pilkai
ruda

pilkai
mėlyna

alyvuogių

smėlio

NEW

burgundiška

juoda

c

¢¢Kvėpuoja dėl iterpimų
¢¢Trumpos ir ilgos rankovės
¢¢Viršutinės kišenės

Šefo švarkai

63 p.

Šefo kelnės

72 p.

Priedai

81 p.
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Pamėgtieji

Visi mėgsta džinsinį audinį! Taigi kodėl neturėtumėte naudoti džinsinio
Šefo švarkas
Levi
Vienetas nuo

stiliai

48 99

audinio virtuvėje? Geriausias pavyzdys: Šefo švarkas Levi Pagaminta
iš lengvo džinsinio audinio, kad per
daug neprakaituotumėte virtuvėje.

2 dalių
kišenė ant žasto

1
1

praktinis
aspektas
ventiliacinės
angos optimaliai
judėjimo laisvei

uu
Šefo kelnės Sweatpant 74 p.
1

¢¢Kilpa ilgai prijuostei ant kaklo
¢¢Pagaminta iš natūralaus,
leng vo džinsinio audinio
¢¢Su užraitojamomis ilgomis šefo
švarko rankovėmis

¢¢Galimi než ymūs spalvos
pasikeitimai ir galima skalbti, tai
leidžia laikui bėgant pasiekti ir
už tikrina unikalią išvaizdą

Privalumai
jums
naudojant

Šefo švarkas Levi

Šefo švarkas iš lengvo džinsinio audinio. Su užtrauktuku, pastatoma apykakle, dviejų dalių kišene ant žasto ir kilpa ilgai prijuostei ant kaklo. Galima įsigyti su trumpomis ir ilgomis rankovėmis
(galima užraitoti).
100 % medvilnė. 212 g/m2. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 70 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 78 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: tamsiai mėlyna, juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės Moterys
126427
Vienetas: 48,99
ilga rankovė Moterys
126428
Vienetas: 49,99
1/2 rankovės Vyrai
126429
Vienetas: 48,99
ilga rankovė Vyrai
126430
Vienetas: 49,99

Levi

¢¢2 dalių kišenė ant žasto

Aukštos kokybės džinsinis
audinys su funkcionaliomis
kišenėmis: Su šia apranga
dirbti jums patiks!

tamsiai mėlyna

juoda

b
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Šefo švarkas
Scott
Vienetas nuo

Šefo švarkai | Virtuvė

48 99

MAŽAS
SVORIS

pl

it
on a i n i aga
me d ž

2

¢¢Siūlomi 2 praktiški rankovių ilgiai
¢¢Uždeng tas užsegimas spaudėmis

2

¢¢Kilpa ilgai prijuostei ant kaklo

2

Šefo švarkas Scott

Stilingas šefo švarkas su pusinėmis arba ilgomis rankovėmis. Užsegamas spaudėmis. 2 dalių kišenė
rašikliams ant kairės rankovės ir kilpa ilgai prijuostei ant kaklo nugaroje. Siūlomi iš dviejų medžiagų:
Tikras džinsinis audinys (šviesios džinsinės spalvos audinys) arba Chambray (pilka).
Džinsinė: 100 % medvilnė (džinsinė). 255 g/m². Skalbti 40 °C.
Pilkai ruda: 100 % medvilnė (Chambray). 170 g/m². Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 68 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 76 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: džinsinė, pilkai ruda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
1/2 rankovės Moterys, džinsinė
117541
Vienetas: 48,99
1/2 rankovės Moterys, pilkai ruda
125020
Vienetas: 48,99
ilga rankovė Moterys, džinsinė
119267
Vienetas: 49,99
ilga rankovė Moterys, pilkai ruda
125021
Vienetas: 49,99
1/2 rankovės Vyrai, džinsinė
117542
Vienetas: 48,99
1/2 rankovės Vyrai, pilkai ruda
125018
Vienetas: 48,99
ilga rankovė Vyrai, džinsinė
119418
Vienetas: 49,99
ilga rankovė Vyrai, pilkai ruda
125019
Vienetas: 49,99

džinsinė

b
+370 61449912

www.vega-online.lt
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pilkai ruda

2

Moterys

2

Vyrai
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Šefo švarkas
Jannis
Vienetas tik

5999

1

1
2

¢¢Galimi než ymūs spalvos
pasikeitimai
¢¢Šaunus karinis stilius

¢¢Praktiška kišenė ant krūtinės

¢¢2 dalių kišenė ant žasto

¢¢Leng vai lyginama

1

¢¢Tinklelio įdėklai šonuose

1

Vyriški šefo
marškiniai Pirlo
Vienetas tik

1

¢¢2 dalių kišenė ant žasto

24 99

2

Šefo švarkas Jannis

2

Išskirtinis, lengvas,karinio stiliaus šefo švarkas moterims ir vyrams. Užsegamas spaudėmis, su dviem kišenėmis
ant krūtinės, dviejų dalių kišenėmis rašikliui ant kairės rankovės bei uždengtais tinkliniais įdėklais nugaros šonuose. Kariniam stiliui būdinga: Po kiekvieno skalbimo švarkas tampa vis išraiškingesnis ir galiausiai tampa toks pat
unikalus kaip jo savininkas.
100 % medvilnė. 210 g/m2. Skalbti 40 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 67 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 74 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: alyvuogių
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
ilga rankovė Moterys
126425
Vienetas: 59,99
ilga rankovė Vyrai
120784
Vienetas: 59,99

Vyriški šefo marškiniai Pirlo

Šefo marškiniai vyrams su trumpomis reglano rankovėmis, šone spaude užsegama
apykakle, kontrastuojančiu apsiuvimu, 1 kišene ant krūtinės, stačiakampe kloste
nugaroje ir patogiais įpjovimais šone.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 73 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda/pilkai ruda, juoda/raudona, balta/juoda
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės Vyrai
100679
Vienetas: 24,99

balta/juoda

b

juoda/
raudona

juoda/pilkai ruda

c
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Šefo švarkai | Virtuvė

uu
Bandana 81 p.

3

4

¢¢leng va priežiūra
¢¢Atsparus dėvėjimuisi audinys
¢¢Galima skalbti pramoniniu būdu
¢¢2 dalių kišenė ant žasto

Vyrai

Moterys

Šefo švarkas
Leon
Vienetas nuo
3

3

68 99

4

Šefo švarkas Leon

4

Aukštos kokybės šefo švarkas iš struktūrizuoto audinio su pilku apsiuvimu ant apykaklės ir rankogalių. Uždengtas užsegimas ir kišenė termometrui. Galima įsigyti su trumpomis ir ilgomis rankovėmis.
Galima skalbti pramoniniu būdu.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 95 °C.
Nugaros ilgis: 78 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda/pilkai ruda, balta/pilkai ruda
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
1/2 rankovės Vyrai
124288
Vienetas: 68,99
ilga rankovė Vyrai
101148
Vienetas: 69,99

balta/pilkai ruda

juoda/pilkai ruda

e
+370 61449912

Šefo švarkas
Luisa
Vienetas nuo

www.vega-online.lt
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68 99

Šefo švarkas Luisa

Aukštos kokybės moteriškas šefo švarkas iš struktūrizuoto audinio su pilku apsiuvimu ant apykaklės
ir rankogalių. Uždengtas užsegimas ir kišenė termometrui. Galima įsigyti su 3/4 ir ilgomis rankovėmis.
Galima skalbti pramoniniu būdu.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 95 °C.
Nugaros ilgis: 70 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda/pilkai ruda, balta/pilkai ruda
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 rankovės Moterys
124287
Vienetas: 68,99
ilga rankovė Moterys
101147
Vienetas: 69,99

balta/pilkai ruda

juoda/pilkai ruda

e
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Šefo švarkas
Premium Chef Vyrai
Vienetas nuo

Šefo švarkas
Advanced
Vienetas tik

4899

69 99

WWW.WERIN-TEC.COM

3

3

1

2

¢¢plonas, ilgaamžis susuktas
audinys
¢¢su kišene ant krūtinės

¢¢Truputis tamprumo optimaliai
judėjimo laisvei

¢¢2 dalių kišenė ant žasto

¢¢2 dalių kišenė ant žasto

uu
39 p.

1

1

SVORIS

pl

¢¢Apykaklė su užsegimu

¢¢Balti ir su juodu apsiuvimu

balta/juoda

MAŽAS

2
balta

3
balta/juoda

Šefo švarkas Premium Chef Vyrai

2

Klasikinės 6 sagų formos šefo švarkas, pagaminta iš merserizuoto, lengvo medvilninio tvilo audinio patogiausiam dėvėjimui. Su
kišene ant krūtinės, prancūzišku rankogaliu ir įpjovomis nugaroje.
Švarkas balta: 100 % medvilnė. 175 g/m². Skalbti 95 °C.
Švarkas su apsiuvimu: 100 % medvilnė. 175 g/m². Skalbti
60 °C.
Nugaros ilgis: 79 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: balta, balta/juoda
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės balta
118759 Vienetas: 48,99
1/2 rankovės su apsiuvimu
115426 Vienetas: 48,99
ilga rankovė balta
118760 Vienetas: 49,99
ilga rankovė su apsiuvimu
115425 Vienetas: 49,99

balta

Vyrai

balta

Šefo švarkas Premium Chef Moterys

3

Klasikinės 6 sagų formos šefo švarkas, pagaminta iš merserizuoto, lengvo medvilninio tvilo audinio patogiausiam dėvėjimui. Su
kišene ant krūtinės, prancūzišku rankogaliu ir įpjovomis nugaroje.
Švarkas balta: 100 % medvilnė. 175 g/m². Skalbti 95 °C.
Švarkas su apsiuvimu: 100 % medvilnė. 175 g/m². Skalbti
60 °C.
Nugaros ilgis: 74 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: balta, balta/juoda
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 rankovės balta
115428 Vienetas: 48,99
1/2 rankovės su apsiuvimu
118755 Vienetas: 48,99
ilga rankovė balta
115427 Vienetas: 49,99
ilga rankovė su apsiuvimu
118756 Vienetas: 49,99

su
apsiuvimu

ec

it
on a i n i aga
me d ž

Moterys

Šefo švarkas Advanced

Šefo švarkas moterims ir vyrams, pagamintas iš ypač lengvos,
laidžios orui ir drėgmę paskirstančios medžiagos WERIN® TEC
Light. Su tinkliniais įdėklais šonuose ir apatinėje rankovės dalyje
optimaliam vėdinimui. Ilgos rankovės, kurias galima užraitoti.
Su kišene ant krūtinės ir 2 dalių kišene ant kairės kišenės. Užsegamas uždengtomis spaudėmis. Moteriško modelio kirpimas yra
šiek tiek įliemenuotas.
58 % medvilnė 42 % poliesteris. 180 g/m². Skalbti 60 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 75 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 81 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
ilga rankovė Moterys
124910
Vienetas: 69,99
ilga rankovė Vyrai
124914
Vienetas: 69,99

su
apsiuvimu

juoda

ec

c

balta

balta
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uu
Juosta plaukams 81 p.

Vyriškas šefo švarkas Samuel
Vienetas nuo

1839

1839

nuo 5 Vienetų*

nuo 5 Vienetų*

uu
Pusapvalės sagos 81 p.
4

5

Šefo švarkai | Virtuvė

Moteriškas šefo
švarkas Aila
Vienetas nuo

¢¢leng va priežiūra
NUOLAIDA

KIEKIUI

¢¢Atsparus dėvėjimuisi
¢¢Su kišene ant
krūtinės

4

5

balta

4

balta/bordo

balta/mėlyna

balta/juoda

balta

Moteriškas šefo švarkas Aila

5

Lengvai prižiūrimas moteriškas šefo švarkas su 6 sagomis ir kišene ant krūtinės bei kontrastuojančiu apsiuvimu. Komplekte pusapvalių sagų nėra.
Balta: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 95 °C.
Spalvotas vamzdynas: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 73 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: balta, balta/mėlyna, balta/bordo, balta/juoda
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 rankovės balta
118757
Vienetas: 19,99
1/2 rankovės su apsiuvais
115436
Vienetas: 20,99
ilga rankovė balta
118758
Vienetas: 21,99
ilga rankovė su apsiuvais
115435
Vienetas: 22,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
1/2 rankovės balta

balta/bordo

balta/mėlyna

balta/juoda

Vyriškas šefo švarkas Samuel

Lengvai prižiūrimas vyriškas šefo švarkas su 6 sagomis ir kišene ant krūtinės, kontrastuojančiu
apsiuvimu ir patogiais plyšiais nugaroje. Komplekte pusapvalių sagų nėra.
Balta: 100 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 95 °C.
Spalvotas vamzdynas: 100 % medvilnė. 215 g/m². Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 73 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: balta, balta/mėlyna, balta/bordo, balta/juoda
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės balta
118761
Vienetas: 19,99
1/2 rankovės su apsiuvais
115433
Vienetas: 20,99
ilga rankovė balta
118762
Vienetas: 21,99
ilga rankovė farbige Apsiuvai
115434
Vienetas: 22,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
nuo 5 Vienetų*
18,39

1/2 rankovės balta

nuo 5 Vienetų*
18,39

1/2 rankovės su apsiuvais

19,31

1/2 rankovės su apsiuvais

19,31

ilga rankovė balta

20,23

ilga rankovė balta

20,23

21,15

ilga rankovė su apsiuvais

ilga rankovė su apsiuvais

Sutaupykite iki 8 %!
*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

balta

+370 61449912

e

www.vega-online.lt
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su apsiuvais

21,15
Sutaupykite iki 8 %!

c

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

balta

e

c
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Šefo švarkas
Pauline und Paolo
Vienetas nuo

1747

jū sų
Čia gali b ū ti
logotipas!

nuo 5 Vienetų

1

1

uu
Pusapvalėssagos81 p.

¢¢Patikrintas, pat varus audinys
¢¢Leng va priežiūra ir leng vas
lyginimas

200

NUOLAIDA

KIEKIUI

g/m2

1

Šefo švarkas Pauline ir Paolo

Moteriškas ir vyriškas šefo švarkas, trumpomis ir ilgomis rankovėmis iš lengvai prižiūrimo mišraus
audinio su 5 sagomis už nepakartojamą JOBELINE kainą. Komplekte pusapvalių sagų nėra.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 200 g/m². Skalbti 60 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 73 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 79 cm (50 dydis).
¢¢1/2 rankovės Spalva: gervuogių, tamsiai mėlyna, šviesiai pilka, mango, alyvuogių, juoda, balta
¢¢ilga rankovė Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, tamsiai mėlyna, pilkai ruda, šviesiai
pilka, mango, alyvuogių, raudona, juoda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės Moterys
102813
Vienetas: 18,99
ilga rankovė Moterys
100866
Vienetas: 19,99
1/2 rankovės Vyrai
102379
Vienetas: 18,99
ilga rankovė Vyrai
100799
Vienetas: 19,99

Vyrai
1

Moterys

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
1/2 rankovės
ilga rankovė

balta

mango

raudona

bordo

pilkai ruda

šviesiai pilka

gervuogių

tamsiai mėlyna

nuo 5 Vienetų*
17,47
18,39
Sutaupykite 8 %!
*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

žalio obuolio

alyvuogių

pilkai ruda

juoda

70
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Šefo švarkas
Milan
Vienetas nuo

22 99

Šefo švarkai | Virtuvė

nuo 5 Vienetų*

2

2

¢¢leng va priežiūra
¢¢Itin leng vas audinys
¢¢Komplekte sagos ir
spaudės

160

NUOLAIDA

MAŽAS

g/m2

2

KIEKIUI

SVORIS

pl

it
on a i n i aga
me d ž

Šefo švarkas Milan

Kelių patrauklių spalvų šefo švarkas moterims ir vyrams. Lengvas poliesterio ir medvilnės mišrus
audinys užtikrina komfortą net esant karštai temperatūrai. Su 2 dalių kišene ant žasto. Su 5 pusapvalėmis šefo švarko spalvos sagomis. Lengva priežiūra ir lengvas lyginimas. Pasirinkite iš kelių
rankovių ilgių: Vyriškas modelis ilgomis arba trumpomis rankovėmis, moteriškas modelis ilgomis,
3/4 ilgio arba trumpomis rankovėmis.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 160 g/m². Skalbti 60 °C.
Moteriškų drabužių nugaros ilgis: 73 cm (36 dydis).
Vyriškų drabužių nugaros ilgis: 78 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: gervuogių, pilkai ruda, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 rankovės Moterys
120166
Vienetas: 24,99
3/4 rankovės Moterys
120165
Vienetas: 25,99
ilga rankovė Moterys
120167
Vienetas: 26,99
1/2 rankovės Vyrai
120171
Vienetas: 24,99
ilga rankovė Vyrai
120172
Vienetas: 26,99

Vyrai

Moterys

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
1/2 rankovės
3/4 rankovės
ilga rankovė

nuo 5 Vienetų*
22,99
23,91
24,83
Sutaupykite 8 %!

2

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c
+370 61449912

www.vega-online.lt
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balta

gervuogių

pilkai ruda

pilkai ruda

juoda
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Dydžio parinkimo vadovas:
Raskite savo tobulas
kelnes!

Sportinis modelis Plonas siaurėjantis modelis

Šefo kelnėms svarbiausias yra
vienas dalykas: Patogios. Nes
tik tuo atveju, jei niekas nespaudžia ir nežnybia, galite visiškai
sutelkti dėmesį į savo darbą.
Kelnių tikimas yra svarbiausias
dalykas. Koks jų juosmuo? Ar
klešnių sukirpimas yra platus ar
siauros? Ir koks yra klešnių galas? Nesvarbu, ar tai sportinis,
lieknas, ar standartinis modelis:

su patogia
juosmens juosta
nugaroje ir
rai šteliais

su patogia
juosmens juosta
nugaroje ir
rai šteliais

Pasirinkite kelnes, kurios jums
tinka geriausiai. Kad niekas netrukdytų jums gaminti maistą ...
Siaurai
sukirptos

Jums tinkančias šefo kelnes galite atpažinti pagal šiuos simbolius užsakymo schemoje:

SPORTINIS
MODELIS

PLONAS SIAURĖJANTIS MODELIS

SIAURAS
MODELIS

PATOGUS
MODELIS

Siaurai
sukirptos

STANDARTINIS
MODELIS
kle šnė
su elastine juosta
apač ioje

siaur ė janti
kle šnė

Moteriški stiliai:

Moteriški stiliai:

uu
Moteriškos šefo kelnės Sweatpant 74 p.

uu
Moteriškos šefo kelnės Move 75 p.

Vyriški stiliai:

Vyriški stiliai:

uu
Vyriškos šefo kelnės Sweatpant 74 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Move 75 p.

72
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Šefo kelnės
Siauras modelis Patogus modelis Standartinis modelis

su patogia
juosmens juosta
nugaroje

su klasikiniu
juosmeniu

juosta aplink
visą apimt į

nuo siauro
iki tiesaus
modelio

platus

tiesus kle šni ų
sukirpimas

siauras

Platus
sukirpimas

Tiesus
sukirpimas

Moteriški stiliai:

Moteriški stiliai:

Moteriški stiliai:

uu
Moteriškos šefo kelnės Severin 76 p.

uu
Moteriškos šefo kelnės Nathan 78 p.

uu
Moteriškos šefo kelnės Cosma 80 p.

uu
Moteriškos šefo kelnės Avito 77 p.

uu
Moteriškos šefo kelnės Liam 79 p.
uu
Moteriškos šefo kelnės Loreen 79 p.

Vyriški stiliai:

Vyriški stiliai:

Vyriški stiliai:

uu
Vyriškos šefo kelnės Severin 76 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Nathan 78 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Colin 80 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Avito 77 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Liam 79 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Francis 80 p.

uu
Vyriškos šefo kelnės Nick 78 p.
+370 61449912

www.vega-online.lt
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Sportinis modelis
Šefo kelnės
Sweatpant juoda
Vienetas tik

Šefo kelnės
Sweatpant Karo
Vienetas tik

3999

1

3999

1

¢¢Elastingi klešnių galai
¢¢Patogi elastinė juosta nugaroje ir
raištelis priekyje
¢¢Madingas Glencheck raštas

MAŽAS
SVORIS

pl

it
on a i n i aga
me d ž

uu
Batai Hunter (www.vega-online.lt)
1

WWW.WERIN-TEC.COM

uu
Batai Liber t y Knit 23 p.

Šefo kelnės Sweatpant

Šefo kelnės su patogia elastine juosta ir raišteliu juosmens juostos pločiui reguliuoti. 2 klubų kišenės, 2 kišenės šonuose, diržo kilpos ir elastiniai klešnių galai. Juodos kelnės pagamintos iš orui laidžios WERIN® TEC Light medžiagos. Languotos kelnės yra pagamintos iš patogaus, lengvo audinio
su madingu Glencheck raštu.
Juoda: 58 % medvilnė, 42 % poliesteris.
Languota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė.
180 g/m2. Skalbti 60 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 75 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 77 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: antracito, juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Moterys juoda
126645
Vienetas: 39,99
Moterys antracito
126647
Vienetas: 39,99
Vyrai juoda
126661
Vienetas: 39,99
Vyrai antracito
126663
Vienetas: 39,99

1

c

SPORTINIS
MODELIS

antracito Karo

juoda

¢¢Patogi juosmens juosta nugaroje ir 2 klubų kišenės

74
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Šefo kelnės
Move juoda
Vienetas tik

Šefo kelnės
Move Karo
Vienetas tik

2

3999

2

3999

Šefo kelnės | Virtuvė

Plonas siaurėjantis modelis

¢¢Siaurėjantis modelis
¢¢Komfor tiškas modelis
¢¢Madingi

MAŽAS
SVORIS

WWW.WERIN-TEC.COM

pl

it
on a i n i aga
me d ž

uu
Batai Per formance 19 p.
2

uu
Batai Breeze 22 p.

Šefo kelnės Move

Šefo kelnės su patogia elastine juosta ir raišteliu juosmens juostos pločiui reguliuoti. 2 klubų kišenės, 2 kišenės šonuose ir diržo kilpos. Juodos kelnės pagamintos iš orui laidžios WERIN® TEC Light
medžiagos. Languotos kelnės yra pagamintos iš patogaus, lengvo audinio su madingu Glencheck
raštu.
Juoda: 58 % medvilnė, 42 % poliesteris.
Languota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė.
180 g/m2. Skalbti 60 °C
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 78 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 81 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: antracito, juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Moterys juoda
124909
Vienetas: 39,99
Moterys antracito
126643
Vienetas: 39,99
Vyrai juoda
124913
Vienetas: 39,99
Vyrai antracito
126659
Vienetas: 39,99

2

c
+370 61449912

PLONAS SIAURĖJANTIS MODELIS

antracito Karo

www.vega-online.lt
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juoda

¢¢Patogi juosmens juosta nugaroje ir klubų kišenės su sagomis

75
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Siauras modelis
1

Šefo kelnės
Severin
Vienetas tik

1

44 99

WWW.WERIN-TEC.COM

WWW.WERIN-TEC.COM

MAŽAS
SVORIS

pl

it
on a i n i aga
me d ž

¢¢Optimali judėjimo laisvė,
¢¢Kišenė ant dešinės kojos

1

uu
Batai Hunter 19 p.

uu
Batai Breeze 22 p.

180

Šefo kelnės Severin

Moterims ir vyrams skirtos juodos šefo kelnės, pagamintos su didele kišene daiktams ir tiesaus
sukirpimo klešnėmis. Lengvas, patogus medvilnės-poliesterio mišrus audinys užtikrina patogų
dėvėjimą net ir esant aukštai temperatūrai. Ant dešinės šlaunies yra kišenė termometrui ir kilpa
rašikliams ir kt. dalykams. Su dviem papildomomis kilpomis arbatiniam rankšluosčiui ar virtuvės
reikmenims, kilpomis diržui ir patogia elastinga juosmens juosta nugaroje. 5 kišenių stilius (dvi
kišenės šone, dar viena maža kišenė dešinėje, dvi kišenės nugaroje).
58 % medvilnė, 42 % poliesteris. 180 g/m². Skalbti 60 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 78 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Moterys
127405
Vienetas: 44,99
Vyrai
127406
Vienetas: 44,99

g/m2

1

c

SIAURAS
MODELIS

¢¢Patogi juosmens juosta nugaroje

76
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2

Šefo kelnės
Avito
Vienetas tik

Šefo kelnės | Virtuvė

Siauras modelis
2

3999

¢¢Kišenė ant dešinės kojos
¢¢Pat vari medžiaga

240

2

g/m2

Šefo kelnės Avito

Klasikinės šefo kelnės moterims ir vyrams su patogia elastinga juosmens juosta. Prisiūta kišenė
ant dešinės šlaunies, 2 kišenės šone, 1 klubo kišenė su apsiuvimu.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 240 g/m². Skalbti 60 °C.
Moteriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 78 cm (36 dydis).
Vyriškų kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda
¢¢Moteriškas dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Vyriškas dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Moterys
117518
Vienetas: 39,99
Vyrai
117519
Vienetas: 39,99

2

c

¢¢Patogi juosmens juosta nugaroje

+370 61449912

www.vega-online.lt
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SIAURAS
MODELIS
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Patogus modelis

NUOLAIDA

KIEKIUI

1

2

Vyriškos šefo kelnės
Nathan
Vienetas tik

18

3

Moteriškos šefo kelnės
Nathan
Vienetas tik

18

39

nuo 5 Vienetų*

Vyriškos šefo kelnės
Nick
Vienetas tik

39

24 99

nuo 5 Vienetų*

uu
Batai Per formance 19 p.

uu
Batai Slip On 20 p.

1

¢¢Patogi elastinga juosmens juosta
1

2

¢¢Klasikinis languotas raštas

Vyriškos šefo kelnės Nathan

2

Languotos šefo kelnės su elastine juosmens juosta ir integruotu
raišteliu, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos klubų kišenės su velkru
viduje.
100 % medvilnė. 240 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 84 cm (50 dydis).
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
115409
Vienetas: 19,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

¢¢2 klubų kišenės su praktišku velkro užsegimu

Moteriškos šefo kelnės Nathan

3

Languotos šefo kelnės su elastine juosmens juosta ir integruotu
raišteliu, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos klubų kišenės su velkru
viduje.
100 % medvilnė. 240 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (36 dydis).
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
120197
Vienetas: 19,99

Vyriškos šefo kelnės Nick

Dryžuotos vyriškos šefo kelnės su elastine juosmens juosta ir
raišteliu, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos klubų kišenės su velkru
viduje.
100 % medvilnė. 245 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 84 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda/balta
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100710
Vienetas: 24,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

nuo 5 Vienetų*
18,39
Sutaupykite 8 %!

nuo 5 Vienetų*
18,39
Sutaupykite 8 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

3

PATOGUS
MODELIS

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c

PATOGUS
MODELIS

c

PATOGUS
MODELIS
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Šefo kelnės | Virtuvė

Patogus modelis

¢¢Su austomis juostomis

4

5

6

Vyriškos šefo kelnės
Liam
Vienetas tik

Moteriškos šefo kelnės
Loreen
Vienetas tik

26 99

Moteriškos šefo kelnės
Liam
Vienetas tik

22 99

22 99

uu
Batai Breeze 22 p.

uu
Batai Breeze 22 p.

4

5

¢¢Kišenės šone ir klubų kišenės
4

6

¢¢Kišenės šone ir elastinga juosmens juosta
aplink visą apimtį

¢¢2 klubų kišenės su velkro užsegimu

Moteriškos šefo kelnės Loreen

5

Dryžuotos tiesaus sukirpimo moteriškos šefo kelnės su elastine
juosmens juosta aplink visą apimtį, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos
klubų kišenės su velkru viduje.
100 % medvilnė. 235 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda/balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100926
Vienetas: 26,99

Vyriškos šefo kelnės Liam

6

Vienspalvės šefo kelnės su elastine juosmens juosta ir integruotu raišteliu, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos klubų kišenės su velkru
viduje.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 240 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 84 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100944
Vienetas: 22,99

balta

c
+370 61449912

PATOGUS
MODELIS

www.vega-online.lt
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c

Moteriškos šefo kelnės Liam

Vienspalvės šefo kelnės su elastine juosmens juosta ir integruotu raišteliu, 2 kišenės šone ir 2 prisiūtos klubų kišenės su velkru
viduje.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 240 g/m2. Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126809
Vienetas: 22,99

juoda

PATOGUS
MODELIS

balta

c

juoda

COMFORT
PATOGUS
MODELIS
FIT
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Standartinis modelis

Vyriškos šefo kelnės
Colin
Vienetas tik

Vyriškos šefo kelnės
Francis
Vienetas tik

28 99

Moteriškos šefo kelnės
Cosma
Vienetas tik

28 99

4999

¢¢Greitai džiūsta
¢¢Kišenės šone
¢¢Leng va lyginti

1

2

uu
Batai Per formance 19 p.

uu
Batai Per formance 19 p.

1

uu
Batai Breeze 22 p.

2

¢¢Siūlomas 5 skir tingų spalvų kontrastuojantis
apsiuvimas
1

3

Vyriškos šefo kelnės Colin

¢¢Juosmens juostą galima reguliuoti elastingu
raišteliu

¢¢Praktiška kišenė ant kojos su spaude

2

Vyriškos šefo kelnės pagamintos iš lengvai prižiūrimo, patvaraus
mišraus audinio su kontrastuojančiu apsiuvimu, 2 prisiūtos kišenės, klubo kišenė ir kišenė šone su spaude.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 245 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda/gervuogių, juoda/pilkai ruda, juoda/mango,
juoda/raudona, juoda/balta
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
100864
Vienetas: 28,99

3

Vyriškos šefo kelnės Francis

3

Vyriškos tiesaus sukirpimo šefo kelnės pagamintos iš lengvai
prižiūrimo, patvaraus mišraus audinio, 2 prisiūtos kišenės, klubo
kišenė ir kišenė šone su spaude.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 245 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (50 dydis).
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
101211
Vienetas: 28,99

juoda/balta

juoda/
mango

Moteriškos šefo kelnės Cosma

Funkcionalios moteriškos šefo kelnės iš aukštos kokybės ir lengvai prižiūrimo audinio. Su dengtais tinkliniais intarpais ant klešnių ir virš sėdmenų optimaliai ventiliacijai. Kišenės šone ir kilpos
diržui. Reguliuojama juosmens juosta dėl integruoto elastinio
raištelio su spaustuku.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 245 g/m². Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100971
Vienetas: 49,99

juoda/
juoda/ juoda/pilraudona gervuogių kai ruda

c

STANDARTINIS
MODELIS

c

STANDARTINIS
MODELIS

c

STANDARTINIS
MODELIS

80
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balta

mango

raudona

bordo

gervuogių

žalio obuolio

Priedai | Virtuvė

6
alyvuogių

juoda
džinsinė
pilkai ruda

kakao ruda

pilkai ruda

Bandana
Vienetas tik

4

grafito pilka

4

juoda

NUOLAIDA

Juosta plaukams
Curly
Vienetas tik

5

KIEKIUI

19

5 99

juoda

nuo 50 Vienetų*

balta

geltona

mango

oranžinė

rūdžių ruda

raudona

bordo

gervuogių

slyvų

rožinė

žalio obuolio

samanų žalia

alyvuogių

žalia

dūmo melsva

turkio

tamsiai mėlyna

mėlyna

tamsiai mėlyna

pilkai ruda

kakao ruda

šviesiai pilka

pilkai ruda

grafito pilka

7

Pusapvalės sagos
12vnt.pak. nuo

3 99
juoda

4

auksinė

sidabrinė

Bandana

5

Galvos apdangalai su juostelėmis individualiam pločio reguliavimui.
Spalvota: 100 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Džinsinė: 100 % medvilnė. Skalbti 40 °C.
¢¢Spalva: žalio obuolio, bordo, gervuogių, kakao ruda, džinsinė,
grafito pilka, pilkai ruda, mango, raudona, juoda,
pilkai ruda, balta
spalvota
100925
Vienetas: 5,99
džinsinė
115658
Vienetas: 7,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

spalvota

nuo 10
Vienetų*
5,39
Sutaupykite
10 %!

juoda

nuo 20
Vienetų*
4,79
Sutaupykite
20 %!

nuo 50
Vienetų*
4,19
Sutaupykite
30 %!

futbolas

kaukolė

Juosta plaukams Curly

7

Guma plaukams pagaminta iš plonos vilnos su patogia elastinga juostele.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Švelnus skalbimas 30 °C.
¢¢Spalva: juoda
117553
Vienetas: 5,99

f
6

Kepurė Cuba

Skirtingų spalvų kepurė. Dydį galima reguliuoti pakaušyje esančia juostele.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
¢¢Spalva: alyvuogių, juoda
126635
Vienetas: 9,99

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

c b
+370 61449912

www.vega-online.lt
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Italija

Pusapvalės sagos

Tinka visiems mūsų asortimento šefų švarkams. Pusapvales
sagas galima įsigyti 12 vnt. pakuotėmis.
¢¢Spalva uni: žalio obuolio, mėlyna, bordo, gervuogių, kakao
ruda, tamsiai mėlyna, geltona, grafito pilka,
pilkai ruda, žalia, šviesiai pilka, mango, samanų
žalia, tamsiai mėlyna, alyvuogių, oranžinė, slyvų,
rožinė, dūmo melsva, rūdžių ruda, raudona,
juoda, turkio, balta
¢¢Vienspalvių blizgių spalvos: auksinė, sidabrinė
¢¢Vienspalvių plokščių spalvos: juoda
¢¢Motyvas: futbolas, kaukolė, Italija
vienspalvės
100972
12 vnt. pakuotė: 3,99
vienspalvės blizgios
127368
12 vnt. pakuotė: 6,49
vienspalvės plokščios
101766
12 vnt. pakuotė: 3,99
Motyvas futbolas
101099
12 vnt. pakuotė: 6,49
Motyvas kaukolė
101269
12 vnt. pakuotė: 6,49
Motyvas Italija
101098
12 vnt. pakuotė: 6,49

c
81
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Moteriška ilga palaidinė Cassandra
Vienetas tik

24 99

2

1

82
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MAŽAS
SVORIS

pl

Namų tvarkymas
& Priežiūra

it
on a i n i aga
me d ž

Tiesiog jauskitės gerai

Moteriška ilga
palaidinė Maila
Vienetas tik

2999

Patvari, orui laidi ir patogi: Būtent tokia turi būti namų tvarkymui
ir priežiūrai skirta darbinė apranga. Mes suteikiame stilių, nes
JOBELINE puikiai dera išvaizda ir patogumas.

NAUJA
SPALVA

¢¢Šiuolaikinis sukirpimas
¢¢Uždeng tas užsegimas spaudėmis
¢¢Praktiškos prisiūtos kišenės priekyje
¢¢Itin leng vas audinys

¢¢Itin ilgos, patogaus ilgio (dengia sėdmenis)
¢¢Praktiškos kišenės šonuose
¢¢Itin leng vas audinys, kurį yra itin leng va
prižiūrėti
¢¢Su nuimama diržo juosta surišimui

1

Moteriška ilga palaidinė Cassandra

2

Lengvai prižiūrima moteriška ilga palaidinė trumpomis rankovėmis, su uždengtomis spaudėmis ir dviem kišenėmis šone. Individualiai diržo juosta reguliuojamas plotis.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 160 g/m2. Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 85 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: burgundiška, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 rankovės Moterys
126638
Vienetas: 29,99

balta burgun- pilkai
diška ruda

Moteriška ilga palaidinė Maila

Ilga palaidinė trumpomis rankovėmis, su uždengtomis spaudėmis
ir dviem prisiūtomis kišenėmis priekyje.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. 160 g/m2. Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 70 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: burgundiška, juoda, pilkai ruda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 rankovės Moterys
126641
Vienetas: 24,99

juoda

balta

NEW

82 p.

juoda

NEW

c
Ilgos palaidinės

burgun- pilkai
ruda
diška

c
Kelnės

85 p.
83
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1

2

¢¢Pat varus ilgaamžis
audinys

Ilga palaidinė
Erika
Vienetas tik

¢¢2 didelės kišenės

21

15

¢¢leng va priežiūra

nuo 5 Vienetų*

3

¢¢Leng va priežiūra

Palaidinė
Heike
Vienetas tik

Ilga palaidinė
Veda
Vienetas tik

21

15

nuo 5 Vienetų*

¢¢Nereikia lyginti

24 99

¢¢Greitai džiūsta

NUOLAIDA

KIEKIUI
1

Ilga palaidinė Erika

MAŽAS
2

Ilga palaidinė su derančių spalvų detalėmis, V formos iškirpte
ir 2 kišenėmis.
Balta: 100 % medvilnė. Skalbti 95 °C.
Spalvota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 73 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: mėlyna, žalia, tamsiai mėlyna/balta, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
be rankovių, balta
119265
Vienetas: 22,99
be rankovių, spalvota
100685
Vienetas: 22,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

Patraukli palaidinė su dekoratyviniu apsiuvimu, 2 kišenėmis ir
užsegamu šone.
Balta: 100 % medvilnė. Skalbti 95 °C.
Spalvota: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 78 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: mėlyna, žalia, tamsiai mėlyna/balta, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
be rankovių balta
119266
Vienetas: 22,99
be rankovių spalvota
100684
Vienetas: 22,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.

nuo 5 Vienetų*
21,15
Sutaupykite 8 %!

nuo 5 Vienetų*
21,15
Sutaupykite 8 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

balta

žalia

balta:

SVORIS

Palaidinė Heike

mėlyna

e

tamsiai
mėlyna/balta

spalvota:

c

pl

3

it
on a i n i aga
me d ž

Ilga palaidinė Veda

Ilga palaidinė pagaminta iš lengvai prižiūrimo sirsakerio medžiagos, su 2 didelėmis prisiūtomis kišenėmis, įskaitant integruotą
kišenę mobiliajam telefonui dešinėje pusėje ir kišenė ant krūtinės. Nuoseklus užsegimas.
60 % poliesteris, 40 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Nugaros ilgis: 73 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: mėlyna/balta, balta/gervuogių, balta/pilkai ruda
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
1/2 rankovės dryžuota
117547
Vienetas: 24,99
1/2 rankovės
120132
Vienetas: 24,99

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

balta

žalia

balta:

mėlyna

e

tamsiai
mėlyna/balta
spalvota:

c

mėlyna/
balta

balta/
gervuogių

balta/
pilkai ruda

c

84
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5

Moteriškos kelnės
Rina
Vienetas tik

Moteriškos kelnės
Anuk
Vienetas tik

24 99

¢¢Juosmens intarpai

6

Ilgos palaidinės & Kelnės | Namų tvarkymas ir priežiūra

4

Moteriškos kelnės
Lexi
Vienetas tik

2999

26 99

Itin patogios dėl

didelės judėjimo laisvės
4

Moteriškos kelnės Rina

5

Moteriškos 5 kišenių stiliaus kelnės su elastine juosta šone ir
tiesaus sukirpimo klešnėmis.
65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Skalbti 60 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 80 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
100904
Vienetas: 24,99

balta

Moteriškos kelnės Anuk

juoda

c
+370 61449912

6

Lengvai prižiūrimos baltos moteriškos kelnės. 5 kišenių stilius su
elastine juosta, kurios plotis reguliuojamas raišteliu.
96 % medvilnė, 4 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 79 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126821
Vienetas: 29,99

www.vega-online.lt
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balta

b

juoda

Moteriškos kelnės Lexi

Baltos kapri audinio moteriškos 5 kišenių stilius su elastine juosta, kurios plotis reguliuojamas raišteliu.
96 % medvilnė, 4 % elastanas. Skalbti 40 °C.
Kelnių vidinės siūlės ilgis: 53 cm (36 dydis).
¢¢Spalva: juoda, balta
¢¢Dydis: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126819
Vienetas: 26,99

balta

juoda

b
85
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PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
Simboliai prie gaminių

MATMENYS
Moteriški

Nedidelis svoris

Lengvai
lyginama

Ypač lengvi gaminiai, sveriantys
mažiau nei 200 g/m2.

Plovimas

a b c e
f g
w
)

Įprastas plovimas

Švelnus plovimas

Plovimas rankomis

Cheminis valymas

Viršutinių dalių modeliai

Užsakomas
dydis

Tarptautinis
dydis

2

3

4

Krūtinė

Juosmuo

Klubai

34

XS

78 - 81

64 - 66

88 - 91

36

S

82 - 85

67 - 70

92 - 95

38

S

86 - 89

71 - 74

96 - 98

40

M

90 - 93

75 - 78

99 - 101

42

M

94 - 97

79 - 82

102 - 104

44

L

98 - 102

83 - 87

105 - 108

46

L

103 - 107

88 - 93

109 - 112

48

XL

108 - 113

94 - 99

113 - 116

50

XL

114 - 119

100 - 106

117 - 121

52

2XL

120 - 125

107 - 112

122 - 126

54

2XL

126 - 131

113 - 119

127 - 132

56

3XL

132 - 137

120 - 126

133 - 138

Tarptautinis
dydis

2

3

5

Krūtinė

Liemuo

Siūlė

82 - 85

70 - 73

77 - 79

Vyriški
Užsakomas
dydis

Tiesaus sukirpimo modelis

42
44

S

86 - 89

74 - 77

78 - 80

46

S

90 - 93

78 - 81

79 - 81

48

M

94 - 97

82 - 85

80 - 82

yra tas pats dalykas, kurio norime ir mes. Štai kodėl mes į savo asortimentą

50

M

98 - 101

86 - 89

81 - 83

neįtraukiame visų gaminių iš eilės. Visi gaminiai turi būti aukščiausios

52

L

102 - 105

90 - 94

82 - 84

kokybės kriterijus ir standartus.

54

L

106 - 109

95 - 99

83 - 85

Jūs taip pat galite šį tą padaryti: Atkreipkite dėmesį į skalbimo ir priežiūros

56

XL

110 - 113

100 - 104

84 - 86

58

XL

114 - 117

105 - 109

85 - 87

virimui ir atsparūs chlorui, atsižvelgiant į ant tekstilės pateiktą informaciją.

60

2XL

118 - 121

110 - 114

86 - 88

Ši temperatūra palaiko jūsų skalbinių švarą ir higieną.

62

2XL

122 - 125

115 - 119

87 - 89

64

3XL

126 - 129

120 - 124

88 - 90

66

3XL

130 - 133

125 - 129

89 - 91

Įliemenuoto sukirpimo modelis
Be abejo, norite mėgautis savo naujais JOBELINE gaminiais ilgą laiką. Tai

kokybės. Norėdami tą garantuoti, mes nuolat tikriname savo aukštos

instrukcijas bei nurodytą maksimalią temperatūrą. Daugelį JOBELINE gaminių galima plauti 60 °C temperatūroje, kai kurie iš jų yra netgi atsparūs

Vargu ar kas nors labiau erzina nei balti marškiniai, kurie staiga tampa
rausvi. Štai kodėl gastronomijoje svarbu ne tik skalbinius rūšiuoti bet ir
skalbti panašias spalvas kartu. Niekada nemaišykite baltų skalbinių su
spalvotais skalbiniais. Nedėkite per daug skalbinių į skalbimo mašiną.

68

4XL

134 - 137

130 - 134

90 - 92

jus nuo lyginimo. Spalvotiems skalbiniams naudokite ploviklį be baliklio.

70

4XL

138 - 141

135 - 139

91 - 93

Tai yra normalu ir nereikia nerimauti: visi gaminiai gali susitraukti iki 3 %.

72

5XL

142 - 145

140 - 144

92 - 94

74

5XL

146 - 149

145 - 149

93 - 95

Tai padeda išvengti bereikalingo raukšlėjimosi ir dažnai gali išgelbėti

Ar jums reikia daugiau informacijos apie skalbimą ir priežiūrą? Apsilankykite www.vega-online.lt

Vyriški marškiniai

Daugiau informacijos
apie jūsų profesionalams skirtų batų apsaugos klases, ypatybes ir
priežiūrą rasite:
www.vega-online.lt

Marškinių matmenis sudaro krūtinės ir juosmens matmenys.

37

38

39

40

41

42

1

Apykaklė: užsakomas dydis

2

Krūtinė

90 - 93

98 - 101

106 - 109

3

Liemuo

78 - 81

86 - 89

95 - 99

1

Apykaklė: užsakomas dydis

43

2

Krūtinė

114 - 117

122 - 125

130 - 133

3

Liemuo

105 - 109

115 - 119

125 - 129

44

45

46

47

48

Savo užsakomą dydį galite nustatyti palygindami išmatuotus kūno matmenis su
lentelėse pateiktais dydžiais..

86
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1

NETINKA?
TAIP NEBŪNA!
Priežiūros instrukcijos ir dydžio vadovas | Dalykai, kuriuos reikia žinoti

KAIP IŠMATUOTI?

Apykaklė

Išmatuokite kaklo apimtį
nespausdami kiek žemiau
gerklų.

2

Krūtinė

Išmatuokite krūtinę
plačiausioje vietoje
horizontaliai.

3

Liemuo

Matuokite nespausdami siauriausioje
viršutinės kūno dalies
vietoje,
pavyzdžiui ties bamba.
4

Per ilgos ar netinkamos rankovės? JOBELINE taip nebūna. Mūsų siuvėjos jums sutrumpins šefų švarkų, marškinių, palaidinių ir marškinėlių rankoves. Štai taip viršutinės aprangos dalies ilgos rankovės
lengvai tampa 1/2 rankovėmis. Taip pat lengva sutrumpinti: prijuostės ir kelnės. Pasakykite mums ko jums reikia ir mūsų pakeitimų
skyrius mielai įvykdys jūsų norus.

Klubai

Išmatuokite ties
plačiausia sėdmenų
vieta apsirengus.

Ši paslauga yra teikiama daugybei prekių per dešimt dienų už
mažą kainą.

MŪSŲ PASLAUGOS
Lėšas taupanti koregavimo paslauga
Siūloma daugeliui gaminių
Greitas atlikimas per 10 darbo dienų (jei prekės yra
atsargose ir užsakymas yra aiškus)
Nėra minimalaus užsakomo kiekio

5

Kaina vienam drabužiui

Kelnių patrumpinimas

6,60

Šefo švarko / palaidinių / marškinių rankovių patrumpinimas

6,60

Prijuostės susiaurinimas

6,60

Prijuostės patrumpinimas

4,40

Daugiau informacijos rasite
www.vega-online.lt
arba paskambinus +370 61449912.

Vidinė kelnių siūlė

Matuokite nuo tarpkojo iki grindų.

+370 61449912

Koregavimo paslauga

www.vega-online.lt
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Turinys

Iš karto galite rasti savo mėgstamą produktą.

Tiesiai į savo darbo sritį:
Batai ������������������������������������������������������������������������������������������������� 16 – 25

Virtuvė �������������������������������������������������������������������������������������������� 62 – 81

Paslauga �������������������������������������������������������������������������������������� 26 – 61

Namų tvarkymas ir priežiūra ������������������������������� 82 – 85

Batai
Breeze

Kelnės

Priedai
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PAGRINDINĖS SĄLYGOS IR NUOSTATOS

1
Taikymo sritis ir teikėjas
Šios bendrosios sąlygos ir nuostatos taikomos visiems užsakymams, kuriuos pateikiate „HRC group
MB“, Ulonų g. 1, Vilnius, LT-08240, atstovaujamai jos direktorės Rasos Rudokaitės.
Aptarnavimo pagalbos telefonas: pirmadienis -ketvirtadienis 09:00-18:00, penktadienis 09:00-17:00,
telefonas: +370 65411366. El. paštas: info@vega-online.lt, internetinė parduotuvė: www.vega-online.
lt. Mūsų prekės siūlomos tik komerciniams vartotojams.
Mūsų siuntos, paslaugos ir pasiūlymai teikiami išimtinai remiantis šiomis bendrosiomis sąlygomis ir
nuostatomis, kurios taip pat bus taikomos visiems būsimiems verslo santykiams, net jei dėl jų pakartotinai nėra aiškiai susitarta. Jūsų ar bet kurios trečiosios šalies veiklos sąlygos ir nuostatos nebus
taikomos, net jei mes konkrečiu atveju jų taikymui neprieštaraujame.
Sutarties kalba yra tik vokiečių arba anglų kalba.
Mūsų šiuo metu galiojančias bendrąsias sąlygas ir nuostatas galite rasti ir atsispausdinti šioje svetainėje: www.vega-online.lt.
2
Sutarties sudarymas
Prekių pateikimas internetinėse parduotuvėse, kataloguose ir reklamoje nėra įpareigojantis pasiūlymas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Toks pateikimas greičiau reiškia neįpareigojantį kvietimą
užsisakyti prekes telefonu, faksu, el. paštu ar internetu. Gavę jūsų užsakymą, mes patikrinsime, ar
užsakytų gaminių yra, ir tada pateiksime individualų pasiūlymą, kurį galite priimti raštu arba sumokėdami pirkimo kainą. Mūsų pasiūlymas galios 14 dienų. Prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis
sudaroma tik tuo atveju, jei sumokate pasiūlyme nurodytą sumą arba aiškiai raštu sutinkate su mūsų
pasiūlymu. El. laiško atsiuntimas yra pakankamas rašytinis sutikimas.
3
Kainos
Kainos taikomos siuntos ir paslaugų apimčiai, nurodytai mūsų individualiame pasiūlyme. Kainos
nurodomos EURAIS iš gamintojo, pridėjus pakavimo ir siuntimo mokesčius ir, kai taikoma, pridėjus
įstatyme nustatytą pridėtinės vertės mokestį. Muitus, rinkliavas ir kitus viešuosius mokesčius sumoka
gavėjas.
4
Mokėjimų tvarka
Mūsų individualius pasiūlymus galite pasirinktinai apmokėti banko pavedimu, arba per "Paysera".
5
Įskaitymas; sulaikymo teisė
Įskaitymo teisę turite tik tuo atveju, jei jūsų priešieškinyje nenumatytas tolesnis teisinis procesas arba
jeigu mes jo neginčijame. Sulaikymo teise galite pasinaudoti tik tada, kai jūsų priešieškinys grindžiamas tais pačiais sutartiniais santykiais.
6
Įvykdymas, pristatymas; nuosavybės teisės išlaikymas
Visų įsipareigojimų pagal šiuos sutartinius santykius įvykdymo vieta yra Vilnius, Lietuva, jei nenurodyta
kitaip. Mes pasirinksime išsiuntimo būdą ir pakuotės rūšį pagal mūsų geriausią vertinimą. Jei nesusitarta kitaip, prekės pristatomos gavus apmokėjimą iš mūsų sandėlio jūsų nurodytu pristatymo adresu.
Prekės išlieka mūsų nuosavybe, kol bus visiškai sumokėta pirkimo kaina. Bet kokios mūsų paskelbtos
prekių pristatymo ar paslaugų teikimo datos ar laikotarpiai niekada nėra įpareigojantys, nebent būtume nurodę tikslų terminą ar datą. Kalbant apie prekių išsiuntimą, bet koks pristatymo terminas
ar pristatymo data nurodo perdavimo laiką vežėjui, ekspeditoriui ar kitai trečiajai šaliai, kurią mes
pasamdėme gabenimui. Nors iš esmės pristatome į bet kurią pasaulio vietą, tačiau dėl užsakytų
prekių pristatymo pasiliekame teisę kiekvienu konkrečiu atveju spręsti atskirai. Mes neatsakome už
negalėjimą pristatyti arba už bet kokį pristatymo vėlavimą, jei tą lemia nenugalima jėga ar bet kokia
kita aplinkybė, kurios nebuvo galima numatyti sutarties sudarymo metu. Mes turėsime teisę atsisakyti
sutarties, jei dėl tokių aplinkybių mūsų pristatymas ar paslaugų teikimas tampa labai sudėtingas
arba neįmanomas. Jei tokia kliūtis yra tik laikina, pristatymo ir paslaugų teikimo terminai atitinkamai
pratęsiami. Mes turėsime teisę atlikti dalinį pristatymą, jei dalinai pristatytą siuntą galėsite naudoti
pagal sutartinę paskirtį ir dėl to nepatiriate nepriimtinų papildomų išlaidų ir užtikrinamas likusių preki
ųp ristatymas. Mes išlaikome prekių nuosavybės teisę, kol bus visiškai išspręstos visos pretenzijos pagal
dabartinius verslo santykius. Kol prekių, kurių nuosavybės teisė yra išlaikoma, nuosavybės teisė nėra
perduota, jų įkeisti ar perleisti kaip užtikrinimo yra negalima.

7
Teisė grąžinti prekes
Jūs perkate be rizikos, nes turite teisę grąžinti prekes per dešimt dienų nuo prekių gavimo. Ši teisė
netaikoma jokioms jau naudotoms ar suteptoms prekėms, kurios yra pagamintos pagal kliento specifikacijas (pvz., su viešbučio pavadinimo spaudiniu) arba yra aiškiai pritaikytos pagal asmeninius
reikalavimus. Norėdami pasinaudoti jums suteikta grąžinimo teise, savo lėšomis atsiųskite mums nepanaudotas ir švarias prekes, jei įmanoma, originaliose pakuotėse, kitu atveju analogiškoje saugioje
pakuotėje kartu su visais priedais ir visais pakuotės komponentais.
8
Garantija
Garantinis laikotarpis yra vieneri metai nuo prekių pristatymo. Jūs privalote nedelsdami ir kruopščiai patikrinti prekes, ar jose nėra kokybės trūkumų ir ar kiekis yra teisingas, ir per septynias dienas
nuo prekių gavimo pranešti apie visus akivaizdžius trūkumus. Pareiga įvykdoma, jei pranešimas apie
trūkumas yra išsiųstas per nustatytą terminą. Tai taip pat taikoma visiems paslėptiems trūkumams,
aptiktiems vėliau, atsižvelgiant į aptikimo laiką. Reikalavimai pagal garantiją negali būti pareikšti, jei
nesilaikote jums nustatytos pareigos patikrinti prekes ir pranešti mums apie trūkumus. Jei atsiras kokių
nors defektų, mes savo nuožiūra atliksime patobulinimus arba pakeisime siuntą (papildomi darbai).
Vėlesnio patobulinimo atveju mums nereikės padengti papildomų išlaidų, atsirandančių dėl to, kad
prekės buvo atvežtos į kitą nei įvykdymo vietą, nebent toks perdavimas atitiktų numatytą prekių
naudojimo paskirtį. Jei dukart nepavyksta įvykdyti papildomų darbų, jūs turite teisę savo nuožiūra
reikalauti sumažinti kainą arba nutraukti sutartį.
9
Atsakomybė
Neribota atsakomybė: Mes atsakome už tyčinius veiksmus ir didelį aplaidumą. Nedidelio aplaidumo
atveju mes esame atsakingi pagal įstatymo dėl atsakomybės už gaminius nuostatas ir už bet kokią
žalą dėl kurios asmuo neteko gyvybės, patyrė kūno sužalojimus ar buvo pakenkta jo sveikatai. Atsakomybės apribojimas: Be to, už bet kokį nedidelį aplaidumą mes atsakysime tik esant esminiam sutartinio įsipareigojimo pažeidimui, t. y. sutartinės prievolės įvykdymą, kuris visų pirma leidžia tinkamai
įvykdyti sutartį ir kurio sutarties partneris gali paprastai tikėtis. Šis atsakomybės apribojimas taip pat
bus taikomas mūsų vietiniams atstovams.
10 Baigiamosios nuostatos
Jei kuri nors iš šių bendrųjų sąlygų ar nuostatų yra arba tampa negaliojančia, tai neturi įtakos likusių
nuostatų galiojimui. Jei tarp jūsų ir mūsų sudarytoje sutartyje ar šiose bendrosiose sąlygose ir nuostatose nėra nuostatų, kurios iš tikrųjų yra būtinos, šalys įsipareigoja susitarti dėl galiojančios nuostatos,
dėl kurios jos būtų susitarusios, atsižvelgdamos į savo komercinius tikslus, jei šią spragą būtų suvokusios sudarymo metu.
11 Teisė ir jurisdikcija
Bet kokią sutartį tarp jūsų ir mūsų reglamentuoja išimtinai Lietuvos teisė, netaikant Jungtinių Tautų
konvencijos dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG). Bet kokio dėl tarp jūsų ir mūsų
sudarytos sutarties kylančio arba su ja susijusio ginčo, jurisdikcijos vieta bus Vilnius, Lietuva.
12 Duomenų apsauga
Mes tvarkome jūsų asmens duomenis užsakymų apdorojimo tikslu ir norėdami išsiųsti jums tolesnius
pasiūlymus, jei reikia taip pat ir pasitelkdami trečiąsias šalis. Šiame kontekste mes taip pat reguliariai
teikiame duomenis tvarkytojams. Daugiau informacijos ir informacijos apie jūsų duomenų tvarkymą
galite rasti www.vega-online.lt.

Vilnius, 2021 m. sausis
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U3

0,0 x 270

191 x 270

Vaikiška veido
kaukė
Vienetas tik

3

1

NAUJA
KOLEKCIJA

99

1

1

Naujoji kaukė
BŪTINA TURĖTI!
balta

1

rožinė

burgundiška

pilkai ruda

žalia

alyvuogių

pilkai

pilkai mėlyna

juoda

Chambray

NUOLAIDA

KIEKIUI

marga

Sąlygos ir nuostatos | Dalykai, kuriuos reikia žinoti

R

Veido kaukė Daugkartinio naudojimo

Suaugusiesiems ir vaikams nuo 6 iki 12 metų. 2 sluoksnių ir daugkartinio naudojimo. Su vidinio pamušalo kišene, leidžiančia naudoti filtrą. Laidi orui, plaunamas iki 90 °C. Vienas dydis tinka visiems,
plotis reguliuojamas gumytėmis ir už ausies esančiais spaustukais. Vielinė juostelė virš nosies. Ne
medicinos prietaisas, nesertifikuota. Higieninis gaminys: reglamentuojama atskirai.
Vidinis pamušalas: 100 % medvilnė. Išorinis audinys: Marga + „Chambray“ 100 % medvilnė.
Arklio motyvas: 50 % medvilnė, 50 % poliesteris. Plaunama 60 °C.
Kitos spalvos: 65 % poliesteris, 35 % medvilnė. Plaunama 90 °C.
Universali balta
157283
Universali rožinė
157280
Universali burgundiška 163787
Universali pilkai ruda 157282
Universali žalia
157278
Universali alyvuogių 163789
Universali pilka
157259
Unisex pilkai mėlyna 163790
Unisex juoda
157281
Unisex Chambray
157348
Unisex marga
157347

Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99
Vienetas: 5,99

Vaikiška rožinė
Vaikiška žalia
Vaikiška pilka
Vaikiška su
arklio motyvu

157313
157310
157311
157314

Filtras veido
kaukei

157261 10 vnt. pakuotė: 4,99
50 vnt. pakuotė: 19,99

rožinė

žalia

pilka

su arklio motyvu

Vienetas: 3,99
Vienetas: 3,99
Vienetas: 3,99
Vienetas: 3,99

Perkate daugiau. Sutaupote daugiau.
Vaikiška
Universali

nuo 10 vienetų*

nuo 100 vienetų*

nuo 500 vienetų*

3,59
5,39
Sutaupykite 10 %!

3,39
5,09
Sutaupykite 15 %!

3,19
4,79
Sutaupykite 20 %!

*nepriklausomai nuo spalvos ir dydžio

¢¢Kaukė su integruota kišenėle įdėti papildomam filtrui

Puiki komanda gastronomijos ir viešbučių verslui.
ĮKVEPIANTI ĮRANGA

DIZAINERIŲ

MADINGA

PAPRASTA

APGYVENDINIMO

SUKURTA

DARBO

GREITA

SEKTORIUI

TEKSTILĖ

APRANGA

TAUPU

Atraskite mūsų prekės ženklus.
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Šefo apranga,
kuri suteikia vėsumo:
Moteriškas šefo švarkas Levi 1/2 rankovės
Šefo švarkas Levi
1/2 rankovės

48 99
,

(64 p.)

uu
Šefo kelnės Sweatpant 74 p.

uu
Apsauginiai batai Trainer Pro 21 p.

ForHoreca
Style solutions

HRC group MB

www.vega-online.lt

Ulonų str 1

Telefonas +370 61449912

LT – 08240 Vilnius

info@vega-online.lt

Lietuva

LT0321JL

Part of HRC group

Palaikykite ryšį su JOBELINE –
laukiame jūsų sugrįžtant!

Pasiūlymai galioja tik profesionalams. Neparduodama privatiems asmenims. Visos kainos pateiktos EUR be PVM. Kainos galioja iki 2021-12-31. Bendrąsias sąlygas ir nuostatas galima rasti adresu
www.vega-online.lt. Atsakomybė už klaidas ir spausdinimo klaidas neprisiimama. Darbo laikas: pirmadienis -penktadienis 09:00-18:00
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