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Izskatās sevišķi šiki
darba apģērbs
Priekšauts Dario

49

Par vienību tikai
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(lpp. 36)
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Ar jaunu spēku 2021. gadā.
2020. gadā notikumi, kas saistīti ar COVID-19, mums visiem ir likuši
piedzīvot neparedzētus izaicinājumus. Ir jāsaka, ka 2021. gadā
mēs joprojām izjutīsim sekas. Higiēna tagad un turpmāk būs īpaši
svarīga! Tāpēc jaunajā JOBELINE gada katalogā atradīsiet plašu
aizsardzības līdzekļu klāstu, tostarp mūsu masku kolekciju. Tātad
varat pasargāt sevi un citus, kā arī izskatīties glauni un šiki! Protams, šeit jūs gaida vēl aizraujošākie jaunumi un jauninājumi, kā
arī neskaitāmie produkti no pārbaudītām izlasēm. Kā vienmēr:
daudz funkciju, stila un vēl vairāk kvalitātes!

JOBELINE komanda

7

Kvalitāte, ar kuru var panākt
100% klientu apmierinātību

Apmierināti darbinieki

WERIN ® TEC - revolūcija labklājību

Darbinieku komforts un labsajūta sākas
ar drēbēm. Tāpēc mūsu darba apģērbs
ir stilīgs un ērts. Tajā ir daudz izsmalcinātu
detaļu, īpaši ēdināšanas un viesnīcu biznesa pārstāvjiem. Jūsu darbinieki jutīsies
labi, tas viņiem palīdzēs iepriecināt viesus un sniegt viņiem lielisku apkalpošanu.

Atšķirī ba slēpjas detaļās. Mūsu pašu
funkcionālais materiāls WERIN ® TEC ir
viegls, ērts, elpojošs un vēss. Īsāk sakot:
WERIN ® TEC ir materiāls, kas nodrošina
maksimālu veiktspēju.

Zīmols ir tikpat individuāls, kā jūs

Godīgi noteikumi preču atpakaļ atdošanas gadījumos

Gan burgeru restorāns, gan eleganta viesnīca un lauku krogs atradīs šeit
dažādas krāsas un neskaitāmas iespējamās kombinācijas, ļaujot saviem darbiniekiem veidot individuālu un vienotu
izskatu.

Mēs lepojamies ar zemo preču atpakaļ
atdošanas gadījumu skaitu. Tas parāda,
ka solījumi par mūsu kvalitāti ir patiesi. Ja
jūs kaut kas neapmierina, varat apmainīt
vai atgriezt pasūtītās drēbes.

Personalizācija

Lielie izmēri

Ar jūsu uzņēmuma logotipu uz darbinieku darba drēbēm varēsiet veidot sava
zīmola atpazīstamību un komandas garu. Mēs būsim priecīgi personalizēt jūsu
darbinieku darba apģērbu.

Mums ir lieli mērķi. Tāpēc piedāvājam arī
lielā izmēra drēbes. Jebkurā gadījumā
cena paliek maza, jo visi izmēri maksā
vienādi.

Privāts pirkums jūsu darbiniekiem
Jūsu darbinieki vēlētos iegādāties jūsu
mīļākie produkti privāti? Pie JOBELINE,
tas ir vienkārši un nekomplicēti.

www.vega-online.lv

info@vega-online.lv
Tālrunis +371 20178877

Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienās 09:00-18:00
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Šefpavārs Sebastians Frenks tika apbalvots
ar titulu “Labākais Eiropas pavārs 2018”
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Par JOBELINE

no
lpp. 6

Viss no viena avota — Mūsu zīmoli

lpp. 6

Jaunās preces, ko jums visnotaļ ir jāiegūst lpp. 10
Kā rodas JOBELINE stils

lpp. 12

Izmēri/pielāgošana

uu
Kurpes no lpp. 16

Atklājiet profesionālos apavus no
JOBELINE!
Pavisam jauns modelis, ļoti stilīgs un super drošs:
atradīsiet JOBELINE profesionālās kurpes šeit! Te
jūs gaida pilns klāsts. Daudzfunkcionālās detaļas
nodrošina, ka savā darbā jutīsieties ērti un droši. To
apstiprina EN ISO 20345:2011 un EN ISO 20347:2012
standarti, saskaņā ar kuriem ir pārbaudīti mūsu darba apavi. Ideāli piemēroti darbam virtuvē, viesu
apkalpošanai un aprūpei, kā arī preču pārdošanai!
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lpp. 14/15

Kurpes

no lpp. 16

Pakalpojumi

no lpp. 26

Iedvesmai

lpp. 28

Priekšauti un darba priekšauti

lpp. 32

Krekli

lpp. 46

Blūzes un krekli

lpp. 50

Vestes

lpp. 56

Bikses

lpp. 58

Aksesuāri

lpp. 60

Virtuve

no lpp. 62

Šefpavāra jakas

lpp. 62

Pavāru bikses

lpp. 72

Aksesuāri

lpp. 81

Uzkopšana
& Aprūpe

no lpp. 82

Aizsargājošie halāti Halāti

lpp. 82

Bikses

lpp. 85

Lietas, kas jāzina

no
lpp. 86

Kopšanas instrukcijas & izmēru ceļvedis lpp. 86
Rādītājs

lpp. 88

Vispārīgi noteikumi un nosacījumi

lpp. 90
5
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It’s team
Ideāla komanda ēdināšanas un
viesnīcu biznesam.
Kvalitāte profesionāļiem un viss, kas jums nepieciešams kā uzņēmējam,
lai jūsu viesu komforts un labsajūta liktu viņiem atgriezties vēl un vēl – tas
ir, ko trīs zīmoli VEGA, JOBELINE un Erwin M. ir priecīgi jums sniegt. Esam
izstrādājuši kompetento konsultatīvo dienestu, lai jūs saņemtu produktus
un produktu pielāgošanu, kas veicinās jūsu biznesu. Saņemiet profesionālo atbalstu visās produktu grupās. Mēs būsim priecīgi palīdzēt it visur, no
reģistratūras precēm līdz ekskluzīvām lukss klases numura aprīkošana
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Neierobežota iedvesma.
Ēdināšanas un viesnīcas aprīkojums ir nozīmīgs, lai gūtu panākumus. Ideālā gadījumā, lai radītu harmonisku kopējo mākslas
darbu, ir jāņem vērā vairāki faktori. Kā vadošā ēdināšanas
aprīkojuma platforma mēs koncentrējamies uz inovatīviem
produktiem ar augstiem dizaina standartiem. Tieši tā tiek radītas
preces, kas iedvesmo.
Vienmēr kustībā
tiekoties pēc pilnības:

> Servēšanas ratiņus ODISSEO vietnē www.vega-online.lv

Viss ir pakārtots ideāla
rezultāta sasniegšanai.

Priekšauts
BEN, no

2999

Darba apģērbam viesnīcās un restorānos jābūt ērtam un
kvalitatīvam, mūsdienīgam un funkcionālam – jo jūsu
darbinieki valkā to katru dienu. Viņiem vajadzētu ne tikai
justies ērti, bet arī jābūt viegli identificējamiem.
Viss, kas jums ir vajadzīgs,
ir viena klikšķa attālumā:

> Atsperu bloka komplektu PREMIUM vietnē www.vega-online.lv

Tekstils ar stilu.
No gultas veļas un galdautiem līdz dārza mēbelēm, viesnīcu
gultām un matračiem – pie ERWIN M. jūs atradīsiet to, kas ir
nepieciešams jūsu uzņēmuma nevainojamam stilam. Mūsu moto
– viesim vajadzētu justies pilnīgi komfortabli.
Jūsu iedvesma
perfekta gaisotne:

Zema cena - izdevīgs pirkums.
100% kvalitāte par zemu cenu, plašs ēdināšanas piederumu klāsts, viegla un ātra
pasūtīšana. Prece vienmēr ir noliktavā! Pārliecinieties paši jau tagad!
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Priekšauts Nando
no 7,49 € (lpp. 43)

Sieviešu blūze Delano
no 38,99 € (www.vega-online.lv)

Darba priekšauts Bristol
149,00 € (www.vega-online.lv)

Vīriešu krekls Chambray
39,99 € (lpp. 27)

Salvete
Glan

3 99
Bļoda
Nessa
no

Šķīvis ar augstu malu Skady
no

Glāze
Ronja
no

Universāla glāze
Ava
no

5 99

169

4 99

Dekoratīvs spilvenu
pārvalks Glan

8 99

5 49

Virtuves dvielis
Gloss

4 49

Krēsls
Ventura

279 00

Krēsls
Enora

119 00

Paliktnis
Tana

3 49

Dekoratīvs spilvenu pārvalks
Nova Rose

8 99
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Mūsu partneris VEGA:
šeit varat iegādāties
vīna glāzi MARLENE un
daudz vairāk aprīkojuma viesnīcu un ēdināšanas vajadzībām.

9
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Augstas kvalitātes
regulējams deguna klipsis

Higiēna ar augstu
elpošanas funkciju un
iekšējo kabatu papildu
filtra ieliktņiem

Ergonomiski pielāgota zoda zona
drošai un higiēniskai slēgšanai

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

Tekstila elastīgās gumijas ar
individuālā garuma regulēšanu

27.01.21 20:26

Sejas maska
Atkārtoti lietojama

599
,

ŠĪ JUMS NOTEIKTI IR JĀDABŪ
Izjūtiet valkāšanas komfortu: labi pārdomāta auduma
maska ir mūsu atbilde higiēnas un stila prasībām! Trīs faktori, kas nodrošina vislabāko piemērotību: augstas kvalitātes deguna klipsis no alumīnija drošai fiksācijai, papildus
izšūta zoda zona, regulējamā garuma elastīgās gumijas.
Higiēna, kas atbilst visaugstākajām prasībām: divslāņu
konstrukcija papildu filtra ieliktnim. Universāls dizains:
JOBELINE piedāvā īsto masku katram apģērbam - neitrālos toņos, kā arī krāsainos variantos

balts 30089504

bordo 30106508

melns 30089502

zilganpelēks 30106510

Chambray zils 30089748

> citas krāsas un modeļus skatīt lpp. 91

www.vega-online.lv
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Kā tiek veidoti
JOBELINE

stili

2021. gadam mēs esam, atkal, izstrādājuši daudz jaunu modeļu. Mēs apmeklējām
tirdzniecības gadatirgus, restorānus un virtuves visā Eiropā, kā arī sekojām pašreizējām tendencēm un jaunām funkcijām.

Vienmēr sniedzam vairāk.
Mēs iedvesmojamies no tirdzniecības un
modes gadatirgiem, kā arī ikdienas ēdināšanas nozares visā Eiropā. Pamatojoties uz
to, mēs izstrādājam savus modeļus un atlasam materiālus, krāsas un detaļas.

Viegli kopjami un ērti valkājot.
Mēs vienmēr ražojam apģērbu un piedāvājam izmērus, lai apmierinātu mūsu
klientu vajadzības. Īpaši svarīgi: mums ir
augstas prasības pret meistarību, materiālu, funkcionalitāti un kopšanas īpašībām.

Izturēja skābes testu.
Produkti iztur ne tikai laboratorijas un
mazgāšanas testus, bet vēl prasīgākus
testus, ko veic darbinieki ekspluatācijas
laikā. Mūsu klienti katru dienu pārbauda
mūsu produktus ēdināšanas nozarē.
Apģērbs tiek ražots tikai tad, ja visi ir
apmierināti.

Mūsu kvalitātes standarti.
Visus produktus pārbauda vismaz vienu vai divas testēšanas kārtās. Mēs
pārbaudām mūsu modeļu atbilstību un
ievācam visu informāciju par produktu.

12
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u Pavāru jaka Advanced lpp. 68

Funkcionālie materiāli.
Tikai tiem, kas jūtas labi, ir spēks un iedvesma strādāt virtuvē un ar viesiem. Tieši tāpēc mēs izstrādājam ekskluzīvus
materiālus. Piemēram, mūsu funkcionālais audums WERIN®
TEC un WERIN ® TEC VIEGLS šefpavāra jakām – ar dzesēšanas efektu un ātri žūstošu virsmu (vairāk informācijas vietnē
www.werin-tec.de) vai polo krekli ar Sanitized ® higiēnas
funkciju augstākajai veiktspējai ekspluatācijā (lpp. 46-47).

u Blūze/krekls Chambray lpp. 27
u Droš ī bas apavi Trainer Pro ar alumīnija purngalu lpp. 21

Gūstiet iedvesmu!
Mēs esam ieguldījuši daudz darba, lai sniegtu jums
iedvesmu par stilu, modi un jauninājumiem. Bonusam
padomi un nozīmīgas detaļas ērtākai ekspluatācijai.
13
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ŠĀDI MODEĻI VIENMĒR IZSKATĪSIES NEVAINOJAMI!
Ēdināšanas ikdienā ir īpaši svarīgi, lai drēbes būtu piemērotas. Nekas nedrīkst spiest, būt par vaļīgu vai novirzīt
uzmanību. Komforts ir arī atkarīgs no kreklu, blūžu vai T-kreklu pareizi izvēlētā izmēra. "Slim fit" vai "Regular fit":
izvēlieties to, kas jums un jūsu darbiniekiem ir vislabāk piemērots. Tas ļaus pilnībā koncentrēties uz viesiem un viņu
komfortu.

SLIM FIT

"Slim fit" ir ļoti moderns augumam
pieguļošs apģērbs. Šie modeļi pieguļ
augumam, tiem ir šaurāka jostasvieta
vai arī pats šuvums ir šaurāks. Šādi
modeļi ir īpaši piemēroti tiem, kam
patīk pieguļošas drēbes.

Sievietes

Vīrieši

Sievietes

Vīrieši

REGULAR FIT

"Regular fit" – ērtas drēbes, tikai nedaudz sašaurināta jostasvieta, vai
tiek piedāvātas arī taisna griezuma
formā. Tādējādi šīs drēbes ir piemērotas katram augumam. Šie modeļi
būs piemēroti tiem, kas izvēlas klasisko stilu.

14
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Vienkārša,

bet tomēr

īpaša unikalitāte!

Ar

jūsu

uzņēmuma

logotipu

uz

drēbēm sasniegsiet augstu atzinību un
atpazīstamību savu viesu starpā. Mēs
piedāvājam iespēju personalizēt jūsu
darba apģērbu.

Logo izšuvums
Gaumīgs izskats
Lieliska krāsu izvēle
Izturīgs materiāls
Nav minimālā pasūtījuma
daudzuma

Lāzera apdruka
Ļoti moderns izsmalcināts
process
Vislabāk piemērots džinsu audumam, vilnai un materiāliem
ar lielu sintētisko šķiedru daļu
Ilgstoša izturība
Nav minimālā pasūtījuma
daudzuma

Monogrammas izšūšana
Gaumīgs izskats
Lieliska krāsu un fontu izvēle
Nav minimālā pasūtījuma
daudzuma

Uzšuvumi
Gaumīgs izskats
Atkārtoti lietojami
Izturīgi
Minimālais pasūtījuma daudzums - 50 gab.

Apdruka
Mūsdienīgs izskats
Spilgtas krāsas
Nav minimālā pasūtījuma
daudzuma

Vairāk informācijas vietnē www.vega-online.lv
15
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JAUNUMS: Jūs gaida

JOBELINE
profesionālie
apavi!

uu
lpp. 22

uu
lpp. 19
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Kurpes
Apkalpošana • Virtuve • Pārdošana • Uzkopšana
Būt uz kājām visu dienu, staigāt, izvairoties no izlijušiem šķidrumiem – parastie sporta apavi tādu slodzi izturēt nevar. JOBELINE
profesionālie apavi tika speciāli izstrādāti apkalpošanas sfērām,
virtuvēm, pārdošanas sfērām un uzkopšanas vajadzībām. No pirmā acu uzmetiena tie gandrīz neatšķiras no citiem apaviem. Bet
produktam ir ...
antistatiskā zole
ūdensnecaurlaidīgais

Profesionāli apavi
Performance
Pāris tikai

6999

balts

uu
lpp. 21

ar noņemamo iekšējo zoli

SRC sertificēta gumijas zole

Profesionālie apavi

Profesionālie ādas apavi sievietēm un vīriešiem klasiskajā izskatā. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100% āda,
iekšējais oderējums: 100% kazas āda. Ūdensnecaurlaidīgi, ar atstarojošiem šņoriem un ādas oderi optimālam kāju komfortam.
Noņemama, mazgājama zole no OrthoLite® optimālam pēdu atbalstam. Neslīdošā gumijas zole ar EVA slāni lielākam komfortam
atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole ir antistatiska
un noturīga pret eļļām un smērvielām. Produkts ir pieejams melnā vai baltā krāsā. Komplektā apavu lāpstiņa, apavu soma,
zoles tīrīšanas līdzeklis un papildu šņoru pāris melnā vai baltā krāsā
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127180
Pāris: 69,99

17
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PROFI
➔ Virtuve
➔ Pārdošana
➔ Apkalpošana

ar alumīnija purngalu

1

¢¢Ūdensnecaurlaid īgs materiāls
¢¢Noturīgs pret sl īdēšanu, SRC ser tificēts
produkts

Profesionālā tipa apavu
Performance Pro
Tikai par

74 99

¢¢Ar ādas iekšējo oderi
¢¢Zole Or thoLite ®

S2

18
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Ērtāki nekā

Kurpes

sporta apavi!

antistatiskā zole

ar alumīnija purngalu
vai bez tā
melns
Profesionāla apavu
Performance
Tikai par

6999

ūdensnecaurlaidīgs
materiāls

2

balts

SRC sertificēta gumijas zole

1

Profesionālā tipa apavu Performance Pro

Melnie ādas drošības apavi sievietēm un vīriešiem. Ar alumīnija
drošības purngalu saskaņā ar EN ISO 20345:2011. Augšējais
materiāls: 100% āda, iekšējais oderējums: 100% kazas āda.
Ūdensnecaurlaidīgs materiāls, ar atstarojošiem šņoriem un ādas
oderi optimālam kāju komfortam. Noņemama, mazgājama zole
no OrthoLite ® optimālam pēdu atbalstam. Neslīdošā gumijas
zole ar EVA slāni lielākam komfortam atbilst SRC standartam.
Tas nodrošina optimālu saķeri uz mitrām un slidenām virsmām.
Produkts ir antistatisks un noturīgs pret eļļām un smērvielām.
Komplektā apavu lāpstiņa, apavu soma, zoles tīrīšanas līdzeklis
un papildu šņoru pāris melnā krāsā.
Augšējais materiāls und Iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ar alumīnija purngalu
127181
Pāris: 74,99

+371 20178877

2

Profesionāla apavu Performance

Profesionālie ādas apavi sievietēm un vīriešiem klasiskajā izskatā. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100% āda,
iekšējais oderējums: 100% kazas āda. Ūdensnecaurlaidīgs, ar
atstarojošiem šņoriem un ādas oderi optimālam kāju komfortam. Noņemama, mazgājama zole no OrthoLite® optimālam pēdu
atbalstam. Neslīdošā gumijas zole ar EVA slāni lielākam komfortam atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole ir
antistatiska un noturīga pret eļļām un smērvielām. Produkts ir
pieejams melnā vai baltā krāsā. Komplektā apavu lāpstiņa, apavu soma, zoles tīrīšanas līdzeklis un papildu šņoru pāris melnā
vai baltā krāsā.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
bez alumīnija purngala
127180
Pāris: 69,99

www.vega-online.lv
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INFORMĀCIJA
Ja apaviem ir jābūt īpaši drošiem:
melnais modelis ir pieejams arī ar
alumīnija drošības purngalu.
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PROFI
➔ Virtuve
➔ Pārdošana
➔ Apkalpošana

Profesionālie apavi
Slip On
Tikai par

1

74 99

INFORMĀCIJA

SRC sertificēta gumijas zole

Drošai staigāšanai:
pretslīdes zole ir
sertificēta saskaņā
ar SRC un EN ISO
20347:2012.

1

Zole OrthoLite ®
Eco

Viegli uzvilkt elastīgo
siksnu dēļ (iekšpusē)

Profesionālie apavi Slip On

Melnas ādas profesionālās kurpes sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais
materiāls: 100% āda, iekšējais oderējums: 100% kazas āda. Viegli uzvilkt un novilkt, pateicoties
elastīgām siksnām iekšpusē. Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar noņemamu, mazgājamu OrtoLite® starpzoli, kas nodrošina optimālu pēdas atbalstu optimālam kāju komfortam. Neslīdošā gumijas zole ar
EVA pārklājumu lielākam komfortam atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta
optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole ir antistatiska un noturīga pret eļļām un
smērvielām. Komplektā ir apavu lāpstiņa un apavu soma.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127185
Pāris: 74,99
antistatiskā zole

20
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PROFI
➔ Pārdošana
➔ Apkalpošana

Kurpes

➔ Virtuve

3

¢¢Antistatisks produkts
¢¢Ūdensnecaurlaid īgs produkts
Drošie apavi
Trainer Pro
Tikai par

¢¢Noturīgs pret sl īdēšanu.
SRC ser tifikāts

7999

¢¢Ar alumīnija purngalu un bez tā

ar alumīnija purngalu vai bez tā

INFORMĀCIJA
Jūsu optimālai drošībai: SRC sertificētā
zole ir noturīga pret
slīdēšanu un noturīga
pret eļļām un smērvielām.

2

2

Drošie apavi Trainer Pro

3

Melnie zamšādas drošības apavi sievietēm un vīriešiem. Ar alumīnija drošības purngalu saskaņā
ar EN ISO 20345:2011. Augšējais materiāls: 100% āda, iekšējais oderējums: 100% kazas āda.
Ūdensnecaurlaidīgs produkts, ar ādas oderi optimālam pēdu klimatam un noņemama, mazgājama zole no OrthoLite® optimalām pēdas atbalstam. Neslīdošā EVA zole ar gumijas zoli atbilst SRC
standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām.
Zole ir antistatiska un noturīga pret eļļām un smērvielām. Komplektā apavu lāpstiņa, apavu soma
un papildu šņoru pāris melnā krāsā.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
ar alumīnija purngalu
127187
Pāris: 79,99

+371 20178877

www.vega-online.lv
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Profesionālie apavi Trainer

Melnie zamšādas drošības apavi sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100 % āda, iekšējais oderējums: 100% kazas āda. Ūdensnecaurlaidīgs produkts, ar ādas oderi
optimālam pēdu klimatam un noņemama, mazgājama zole no OrthoLite® optimalam pēdas atbalstam. Neslīdošā EVA zole ar gumijas zoli atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta
optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole ir antistatiska un noturīga pret eļļām un
smērvielām. Komplektā apavu lāpstiņa, apavu soma un papildu šņoru pāris melnā krāsā.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
bez alumīnija purngala
127186
Pāris: 74,99
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PROFI
➔ Virtuve
➔ Pārdošana
➔ Apkalpošana
➔ Uzkopšana

elpojošs Coolmax ®
iekšējais oderējums
viegla un gaisa caurlaidīga sieta
odere

1

antracīts

Profesionālie apavi
Breeze
Tikai par

5999

antistatiskā
zole
triecienu absorbējoša zole priekšpusē
un papēža daļā

tumši zils

1

melns

Profesionālie apavi Breeze

Moderni profesionāli apavi sporta apavu stilā sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: viegli kopjama
sintētiskā šķiedra, iekšējais oderējums: elpojošs un mitrumu izvadošs Coolmax® Izņemamajai zolei ir anatomiskas formas ieliktnis.
Nodrošina atbalstu pēdai, absorbē triecienus papēdim un purngalam, patīkami masē pēdas. Neslīdošā gumijas zole ar EVA pārklājumu
lielākam komfortam atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole
ir antistatiska un noturīga pret eļļām un smērvielām. Produkts ir pieejams četrās krāsās. Komplektā ir apavu lāpstiņa un apavu soma.
Augšējais materiāls: 55% sieta odere, 30% termoplastisks poliuretāns, 15% poliuretāns. Zole: 85%
EVA sintētiskā šķiedra, 15% gumija.
¢¢Krāsa: anīsa zaļš, jūras zils, melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127189
Pāris: 59,99

INFORMĀCIJA
Lai jūs vienmēr izskatītos šiki iekšējais oderējums Coolmax ®
optimāli izvada mitrumu un
ir īpaši gaisa caurlaidīgs.
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PROFI
➔ Pakalpojumi

Kurpes

➔ Uzkopšana
➔ Pārdošana

2

ideāli piemērots,
pateicoties elastīgam,
dimensionāli stabilam
adījumam

Cilpa, lai būtu
vieglāk un
ātrāk uzvilkt

Profesionālie apavi
Liberty Knit
Tikai par

5999

SRC sertificēta gumijas zole

2

2

2

Profesionālie apavi Liberty Knit

Moderni profesionāli apavi no stingrā adījuma sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100% poliesters, iekšējais oderējums: 100% poliesteris. Ar cilpu uz papēža, lai būtu vieglāk uzvilkt. Izņemamajai zolei ir anatomiskas for mas
ieliktnis. Nodrošina atbalstu pēdai, absorbē triecienus papēdim un purngalam, patīkami masē pēdas. Neslīdošā gumijas zole ar EVA
pārklājumu lielākam komfortam atbilst SRC standartam. Nodrošina optimālu saķeri uz mitrām un slidenām virsmām. Produkts ir
antistatisks un noturīgs pret eļļām un smērvielām. Apavi perfekti pielāgojas kājām, ir ļoti ērti un super viegli: vienkārši uzvelciet un
sāciet savu d arbu ērti! Komplektā ir apavu lāpstiņa un apavu soma.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: 100% poliesteris. Zole: 85% EVA sintētiskā šķiedra, 15% gumija.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127178
Pāris: 59,99

+371 20178877

www.vega-online.lv
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INFORMĀCIJA
Lai jūs vienmēr justos ērti: pielāgojas kā zeķe, bet tajā pašā laikā nodrošina stabilu formu un atbalstu.

23
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Super stilīgi,

super droši
PROFI

Klogi
Happy
Tikai par

5999

➔ Uzkopšana
➔ Virtuve
➔ Pārdošana

antracīts

1

daudzkrāsainas

¢¢SRC ser tificēta zole
¢¢Antistatisks produkts
¢¢Ar regulējam siksnu

1

Klogi Happy lietošanai darbā

Klogi, kas noteikti iepriecinās jūsu darbiniekus! Moderni klogi sievietēm. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100% āda,
iekšējais oderējums: sintētiskā šķiedra Ūdensnecaurlaidīgi, ar anatomiski veidotu ādas pēdu, lai nodrošinātu optimālu valkāšanas
komfortu. Individuāli regulējami papēža siksnas dēļ. Neslīdošā gumijas zole ar EVA pārklājumu atbilst SRC standartam. Nodrošina
optimālu saķeri uz mitrām un s lidenām virsmām. Produkts ir antistatisks un noturīgs pret eļļām un smērvielām. Pieejams antracīta
krāsā vai ar ziedu rakstu. Komplektā ar apavu somu.
Augšējais materiāls: āda. Iekšējais materiāls: 50% poliuretāns, 50% poliamīds. Zole: 85% EVA sintētiskā šķiedra, 15% gumija.
¢¢Krāsa: anīsa zaļš, daudzkrāsains
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
127167
Pāris: 59,99

INFORMĀCIJA
Lai jūsu kājas vienmēr būtu
komfortā: nedaudz piepaceltais papēdis padara pat
ilgstošu staigāšanu ērtu.

24
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Kurpes

Čības
Easy
Tikai par

3999

2

ūdensnecaurlaidīgs materiāls

2

INFORMĀCIJA

Čības Easy

Čības sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100% āda, iekšējais oderējums: sintētiskā šķiedra.
Ūdensnecaurlaidīgas, ar anatomiskas formas ādas pēdiņu, kas nodrošina optimālu valkāšanas komfortu. Individuāli regulējamas ar
papēža siksnu. Neslīdošā gumijas zole atbilst SRC standartam. Pateicoties tam, tiek nodrošināta optimāla saķere uz mitrām un slidenām virsmām. Zole ir antistatiska un noturīga pret eļļām un smērvielām. Pieejamas baltā vai melnā krāsā. Komplektā ar apavu somu.
Augšējais materiāls: āda. Iekšējais materiāls: 50% poliuretāns, 50% poliamīds. Zole: 100% poliuretāns.
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
127173
Pāris: 39,99

Lai apavi vienmēr turās savā
vietā: Noregulējiet apavu garumu ar siksnu.

Tikai tā var atrast

atbilstošus profesionālus apavus
tieši jums!

AIZSARDZĪBAS KATEGORIJAS
Profesionālie apavi saskaņā ar EN ISO 20347:2012

Profesionālie apavi saskaņā ar EN ISO 20345:2011

Drošības līmenis

Slīdēšanas pretestība ** (SRA/SRB/SRC)

P

P

P

iespējama atvērta
papēža zona

P

P

P
P

P
P
P

Pirkstu aizsargājošs purngals

Slēgta papēža zona

Eļļas un degvielas izturīga zole (FO)

Antistatiskas īpašības (A)
Enerģijas absorbcijas spēja
papēža zonā (E)

*

Ūdens caurlaidība
* min. 80 min. sagalbā ūdensnecaurlaidību

+371 20178877

P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P

*

** SRC (SRA + SRC) Noturība pret slīdēšanu uz keramikas flīzēm, mazgāšanas līdzekļiem, tērauda plāksnēm un glicerīnu

www.vega-online.lv
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Apkalpojošā

personāla apģērbs
Tieši tā mums patīk strādāt!
Apvienojot stilu un funkcionalitāti. Jo JOBELINE jūs atradīsiet modernu izskatu ar praktiskām detaļām. Labākais piemērs: blūzes un
krekli Chambray. Pieskaņojas Chambray tendencei un ir super viegli
kopjami.
Blūze vai krekls
Chambray
Tikai par

3999

Vīrieši
Sievietes

uu
Priekšauts Bristol (www.vega-online.lv)

Blūze/krekls Chambray

"Slim cut" blūze un krekls no viegla Chambray auduma ar krūšu kabatu,
aprocēm un noapaļotu šuvi. Sieviešu modelis ir nedaudz sašaurināts
jostasvietā.
100% kokvilna. Mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 66 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 77 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: zils, pelēks
¢¢Sieviešu izmēri: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Vīriešu izmēri: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
Sieviešu ar garām piedurknēm
117499
Vienība: 39,99
Vīriešu ar garām piedurknēm
117503
Vienība: 39,99

zils

pelēks

b

¢¢Augstas kvalitātes Chambray
¢¢Moderna aizpogājamā apkakle

Iedvesmai

lpp. 28

¢¢Krūšu kabata gan sieviešu, gan
vīriešu modeļiem

Priekšauti un darba
priekšauti

lpp. 32

Krekli

lpp. 46

Blūzes un krekli

lpp. 50

Vestes

lpp. 56

Bikses

lpp. 58

Aksesuāri

lpp. 60
27
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Nopērciet
šiku izskatu

Priekšauts un puspriekšauts Ben iegūst savu šiku izskatu, pateicoties īpašajam pārklājumam. Moderns un tajā pašā laikā praktisks:
priekšauts ar noņemamām siksnam. Apvienojiet Ben ar džinsiem
Dover un polo kreklu Oliver, radot eleganto ikdienas izskatu.

Ar Sanitized ® higiēnas funkciju

uu
Plakana cepure lpp. 60

Efektīvi novērš smaku veidošanos
(vairāk info lpp. 46)

3

3

2

4

1

uu
Profesionālie apavi Breeze 22. lpp.

4

Ar spandeksu
Optimālai kustību brīvībai darbā

28
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Priekšauts Ben

JAUNĀ

JAUNĀ

KRĀSA

KRĀSA

b
2

Priekšauts Ben

Puspriekšauts, kas piešķir jums šiku izskatu, pateicoties augstas kvalitātes pārklājumam. Auduma siksnas ir piestiprinātas
ar āķiem, un tos var viegli 3 noņemt, lai priekšautu izmazgātu.
Siksnas aizmugurē veido krustu, lai mazinātu spriedzi kakla zonā.
Ar virtuves dvieļa cilpu, pildspalvas cilpu un divdaļīgu kabatu 2
priekšā, kas nodrošina vietu mini planšetdatoram.
64% kokvilna, 36% poliesteris. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: zils, bordo, tumšbrūns, smilšu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
124915
Vienība: 29,99
88x100 cm (GxP)
127512
Vienība: 30,99

3

Iedvesma | Pakalpojumi

1

Priekšauts, kas piešķir šiku izskatu, pateicoties augstas kvalitātes pārklājumam. Kontrastējošās siksnas jostasvietā ir piestiprinātas ar kniedēm. Ir paredzēta speciāla virtuves dvieļa cilpa,
pildspalvas cilpa un divdaļīgā kabata priekšpusē, kas nodrošina
vietu mini planšetdatoram.
64% kokvilna, 36% poliesteris. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: zils, bordo, tumšbrūns, smilšu
¢¢Izmērs: 50x80 cm (GxP), 50x100 cm (GxP)
50x80 cm (GxP)
124921
Vienība: 24,99
50x100 cm (GxP)
127504
Vienība: 25,49

b
3

Polo krekls Oliver

Moderns polo krekls sievietēm un vīriešiem, viegli kopjams
audums, kas neburzās visas dienas garumā, kokvilnas spandeksa kvalitāte. Integrētā Sanitized® higiēnas funkcija droši aizsargā materiālu no baktērijām un garantē pastāvīgu svaigumu. Ar
gatavu apkakli un četru pogu lenti. Sieviešu un vīriešu polo krekls
"slim fit" modelis.
95% kokvilna, 5% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 67 cm (S izmērs).
Muguras garums vīriešiem: 74 cm (M izmērs).
¢¢Krāsa: balts
¢¢Izmērs sievietēm: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Izmērs vīriešiem: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 piedurkņu modelis sievietēm 125091 Vienība: 29,99
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem 124896 Vienība: 29,99

2

Puspriekšauts
Ben
Vienība no

2999

u uvisas krāsas skatīt lpp. 46

1
Priekšauts
Benno
Vienība no

b
4

24 99

Džinsi Dover

Džinsi sievietēm un vīriešiem. Sieviešu džinsi: sašaurinātās
kājas, 2 noapaļotas priekšējās kabatas, 2 gūžas kabatas, 6 jostas cilpas, rāvējslēdzējs priekšā centrā. Vīriešu džinsi: taisna
griezuma modelis, 5 jostas cilpas, 2 noapaļotas priekšējās kabatas, 2 gūžas kabatas, rāvējslēdzējs priekšā centrā.
Balts & melns: 97% kokvilna (džinsa audums), 3% spandekss.
Drīkst mazgāt 60 °C. Zils: 69% kokvilna, 14% Lyocell (Tencel™), 14% poliesters, 3% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Iekšējas šuves garums sievietēm: 81 cm (izmērs 36).
Iekšējas šuves garums vīriešiem: 82 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sieviešu modelis melns
117522
Vienība: 44,99
Vīriešu modelis, melns
101716
Vienība: 44,99

4
Džinsi
Dover
Par vienību tikai

44 99
1

u uvisas krāsas uz lpp. 59

c

uu
Profesionālie apavi Liber t y Knit lpp. 23
29
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Nopērciet
šiku izskatu

Neatkarīgi no tā, vai šo kleitu vilks viesmīles vai reģistratūras
darbinieces: pirmais iespaids ir ļoti svarīgs. Ar kleitu Livia jūsu
darbinieki vienmēr izskatīsies eleganti un profesionāli. Lai piešķirtu
rozīnīti, varat pievienot klasisku priekšautu, piemēram, Stella.

Pieejams 2 variantos
auduma kombinācija vai Chambray –
ar praktiskām kniedēm priekšpusē un
elastīgo joslu aizmugurē

4

1

1

2

3

Komfortabla elastīga lente
var lietot, lai aizsargātu matus

1

¢¢Elastīga josta aizmugurē vēl lielākam
komfor tam

30
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Kleita darbam Livia

bordo
zilgans

melns

Iedvesma | Pakalpojumi

1

Moderna kleita no vieglas auduma kombinācijas vai īpaši viegla
Chambray auduma. Modelis ar 3/4 piedurknēm, kniedēm, divām
kabatām sānos, jostu aizmugurē. Kleitu rotā dekoratīvas šuves
gan priekšpusē, gan aizmugurē.
Livia: 65% poliesters, 35% kokvilna. 160 g/m2. Drīkst mazgāt 60 °C.
Livia Chambray: 100% kokvilna, 130g/m2. Drīkst mazgāt
40 °C.
Garums: 99 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: bordo, melns
¢¢Krāsa Chambray: zilgans
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
3/4 piedurkņu modelis sievietēm
126655 Vienība: 39,99
3/4 piedurknes Chambray sievietēm 126657 Vienība: 39,99

Kleita darbam
Livia
Par vienību tikai

3999

1

zilgans

melns
bordo

bc
2

Priekšauts Stella

Īss balts priekšauts ar rotaļīgu tamborēto malu, divām
kabatām un platām lentēm.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: balts
¢¢Izmērs: 40x35 cm (GxP)
40x35 cm (GxP)
126680
Vienība: 9,99

Priekšauts
Stella
Par vienību tikai

999

c

2

3

Matu lente Curly

Matu lente izgatavota no trikotāžas ar ērtu elastīgu siksnu.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 30 °C
(saudzīga mazgāšana).
¢¢Krāsa: melns
117553
Vienība: 5,99

f

4

Profesionāli apavi Liberty Knit

01

Moderni profesionāli apavi no stingrā adījuma sievietēm un vīriešiem. Atbilst EN ISO 20347:2012. Augšējais materiāls: 100%
poliesteris, iekšējais oderējums: 100% poliesteris. Ar cilpu uz
papēža, lai būtu vieglāk uzvilkt. Izņemamajai zolei ir anatomiskas formas ieliktnis. Nodrošina atbalstu pēdai, absorbē triecienus
papēdim un purngalam, patīkami masē pēdas. Neslīdošā gumijas
zole ar EVA pārklājumu lielākam komfortam atbilst SRC standartam. Nodrošina optimālu saķeri uz mitrām un slidenām virsmām.
Apavi ir antistatiski un noturīgi pret eļļām un smērvielām. Apavi
lieliski pielāgojas kājām, ir ļoti ērti un super viegli – vienkārši
uzvelciet un sāciet savu dienu! Komplektā ar apavu somu.
Augšējais materiāls un iekšējais oderējums: 100%
poliesteris. Zole: 85% EVA sintētiskā šķiedra, 15% gumija.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
127178
Pāris: 59,99

4
Profesionāli apavi
Liberty Knit
Pāris tikai

5999
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Iecienītākie

Aprēķins: džinsa audums + āda =
papildu šarms! Priekšauts Galway
apvieno īstu džinsu audumu ar ādas

stili

aplikāciju – elegants izskats apkalpojošā sfērā!

noņemamas
siksnas

Priekšauts
Galway
Par vienību tikai

4999

Lielas divdaļ īgas
kabatas un virtuves
dvieļu cilpa
1

Priekšauts Galway

Augstas kvalitātes, izturīgs priekšauts no džinsa auduma ar
kabatām un aplikāciju no mazgājamās poliuretāna ādas . Ar
divām lielām kabatām un dvieļu cilpu, vienu kabatu un vienu
pildspalvu kabatu. Krusteniskās muguras siksnas, lai atvieglotu
kakla zonu. Aizmugurējās siksnas var viegli noņemt, lai priekšautu izmazgātu.
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
127171
Vienība: 49,99

¢¢Viegli kopjams un mazgājams
materiāls, pateicoties noņemamām
siksnām un aplikācijai no augstas
kvalitātes māksl īgās ādas

1

¢¢Krusteniskās siksnas aizmugurē
optimāli atbrīvo kakla zonu
¢¢Praktiskā vir tuves dvieļa cilpa

1

b
1

Jūsu ieguvums

Galway

Krusteniskās muguras siksnas
atbrīvo kakla zonu. Tās var
¢¢Lielas praktiskas kabatas, kas
nodrošina vietu mini

¢¢Augstas kvalitātes izturīgs īsts
džinsa audums

viegli noņemt mazgāšanai.

32

032-033_JL_0321_UU_034-035_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 32

28.01.21 14:40

Priekšauts
Melek
Vienība no

¢¢Krusteniskās siksnas
aizmugurē, kas optimāli
atbrīvo kakla zonu

Priekšauti un darba priekšauti | Pakalpojumi

24 99

2

3

4

Priekšauts
Gusto
Vienība no

Priekšauts
Miko
Vienība no

26 99

2999

uu
Sieviešu blūze Bailey
(www.vega-online.lv)

¢¢2 kabatas sānos

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.

¢¢lielas, plašas kabatas
¢¢šķiltavas d'insu

3
45x80 cm

45x100 cm

60x80 cm

60x100 cm

2

2

Priekšauts Gusto

3

Priekšauts no īsta džinsa auduma ar regulējamām, krusteniskām
muguras siksnām, lai atvieglotu kakla zonu. Uzšūta kabata, pildspalvu kabata un dvieļa cilpa.
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
117559
Vienība: 26,99
88x100 cm (GxP)
127513
Vienība: 27,99

Priekšauts Melek

b
+371 20178877

4

Džinsa auduma priekšauts ar divdaļīgu priekšējo kabatu un
kabatu divām pildspalvam..
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 45x80 cm (GxP), 45x100 cm (GxP), 60x80 cm (GxP),
60x100 cm (GxP)
45x80 cm (GxP)
115577
Vienība: 24,99
45x100 cm (GxP)
127498
Vienība: 25,49
60x80 cm (GxP)
119287
Vienība: 25,99
60x100 cm (GxP)
127499
Vienība: 26,49

www.vega-online.lv

032-033_JL_0321_UU_034-035_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 33

b

Priekšauts Miko

Moderns džinsa auduma priekšauts (īsts džinsa audums) ar regulējamu kakla joslu, jostas cilpām, divām kabatām sānos un vienu
monētu kabatu ar dekoratīvu izšuvumu..
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 100x80 cm (GxP), 100x100 cm (GxP)
100x80 cm (GxP)
115578
Vienība: 29,99
100x100 cm (GxP)
127511
Vienība: 30,99

b
33
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Priekšauts
Ramie
Par vienību tikai

16 99

uu
V īriešu krekls Kim lpp. 52

1

3

uu
Sieviešu blūze Kim lpp. 52

su
Te var b ū t jū
s!
logotip

2

¢¢• Priekšauts: universāli regulējams
kakls, pateicoties cilpiņai
¢¢Gaumīgs audums dabīgam elegantam
izskatam

Priekšauts
Ramie no

1199

¢¢4 jauki un individuālie stili unikālam
izskatam

1

Priekšauts Ramie

2

Priekšauts no dabiskās šķiedras Ramie – viegls, audums ar
labu noturību pret nodilumu, neizbālē, pēc taustes atgādina lina
audumu. Ar lielu divdaļīgu kabatu un divām pildspalvu kabatām
priekšpusē un regulējamu kakla joslu.
87% rāmijas audums, 13% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: maigi pelēks, olīvu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
124917
Vienība: 16,99

olīvu

Priekšauts
Ramie Tikai

16 99

Priekšauts Ramie

3

Priekšauts no dabiskās šķiedras Ramie – viegls, izturīgs audums
ar labu noturību pret nodilumu, neizbālē, pēc taustes atgādina
lina audumu. Ar lielu divdaļīgu kabatu priekšpusē un divām pildspalvu cilpām.
87% rāmijas audums, 13% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: maigi pelēks, olīvu
¢¢Izmērs: 45x80 cm (GxP), 60x80 cm (GxP)
45x80 cm (GxP)
124923
Vienība: 11,99
60x80 cm (GxP)
124924
Vienība: 12,99

gaiši pelēks

b

olīvu

gaiši pelēks

b

Priekšauts Ramie

Priekšauts no dabiskās šķiedras Ramie – viegls, izturīgs audums
ar labu noturību pret nodilumu, neizbālē, pēc taustes atgādina
lina audumu. Ar lielu divdaļīgu kabatu un krusteniskām siksnām
aizmugurē.
87% rāmijas audums, 13% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: maigi pelēks, olīvu
¢¢Izmērs: One Size
One Size
124928
Vienība: 16,99

olīvu

gaiši pelēks

b
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Priekšauts
Mora
Vienība no

Te var b ū t jū
logotips!

Priekšauti un darba priekšauti | Pakalpojumi

16 99

uu
lpp. 53

su

4

5

Priekšauts
Mora
Vienība no

12 99
4

LINA AUDUMA
IZSK ATS

¢¢Regulējama kakla josla, pateicoties
auklai ar platām siksnām

4

Priekšauts Mora

Vienlaikus stilīgs un praktisks: priekšauts Mora izskatās kā
moderns lina audums, bet ir izgatavots no mīksta un viegli kopjama poliestera, kas neburzās. Divdaļīga priekšēja kabata un divas
pildspalvu kabatas. Individuāli regulējama apkakle un jostasvieta
platumā un garumā ar aukliņu ar platām siksnām.
100% poliesters. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: maigi pelēks, smilšu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
120076
Vienība: 16,99
88x100 cm (GxP)
127514
Vienība: 17,99

5

smilškrāsā

gaiši

c

Jūsu ieguvums

Mora

Priekšauts Mora

Šis stilīgais priekšauts izskatās kā lina audums, bet ir izgatavots
no poliestera un tādējādi ir mīksts, neburzās un viegli kopjams.
Divdaļīgā priekšējā kabata un pildspalvu kabatas nodrošina, ka
viss vienmēr tiek uzglabāts pa rokai.
100% poliesters. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: maigi pelēks, smilšu
¢¢Izmērs: 60x80 cm (GxP), 60x100 cm (GxP)
60x80 cm (GxP)
120077
Vienība: 12,99
60x100 cm (GxP)
127500
Vienība: 13,49

+371 20178877

www.vega-online.lv
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¢ Individuāli regulējams ar auklu: viens izmērs
visiem darbiniekiem
smilškrāsā

c

gaiši

¢ Viegli kopjams un viegli gludināms, ātri
žūstošs - ietaupa laiku
35
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Iecienītākie

Izturīgs, viegli kopjams, stilīgs: tāds,
kādam priekšautam ir jābūt! Tas ir Dario. Izturīgais kanvas audums, augstas
kvalitātes un izturīgs kokvilnas audums,
padara Dario par ideālu priekšautu, kas tiek lietots ēdināšanas nozarē.
Ādas siksnas kaklā un jostasvietā piešķir
elegantu izskatu.

stili

individuāli
regulējama
kakla siksna

u uPolo krekls Oliver lpp. 46

3 lielas kabatas
ar 2 pildspalvu
kabatām

Priekšauts
Dario
Par vienību tikai

1

Priekšauts Dario

Augstas kvalitātes, izturīga audekla priekšauts ar apkakli un
jostasvietu no īstas ādas. Trīs lielas kabatas un divas pildspalvu kabatas priekšpusē. Kakla zona un jostasvieta ir individuāli
regulējami. Priekšautu drīkst mazgāt, vienkārši noņemot ādas
siksnas.
100% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: brūns, olīvu, smilšu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
120260
Vienība: 49,99

49

99

¢¢Noņemamas dabīgās ādas
siksnas kaklā un jostasvietā
¢¢3 lielas kabatas un 2 pildspalvu
kabatas

1

olīvu

smilšu

brūns

b
1

1

Jūsu ieguvums
ar Dario
Izturīgs augstas kvalitātes audums: šis materiāls nodrošina to,
ka priekšauts Dario ir ļoti izturīgs!
¢¢• Lielas praktiskas kabatas

¢¢Augstas kvalitātes izturīga
kokvilna

36
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Priekšauts
Lenox
Par vienību tikai

Džinsa auduma
priekšauts Taras
Vienība no

4999

1999

Džinsa auduma
priekšauts Nando
Vienība nono

15 99

3

2

4

¢¢Autentisks džinsa audums kļūst
ar vien pievilcīgāks, jo ilgāk tas
tiek lietots

¢¢Liela 3-daļ īga priekšējā
kabata

¢¢Vir tuves dvieļa cilpa sānā

uu
u Sieviešu blūze Davis
(www.vega-online.lv)

Viegls

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.

džinsa audum
2

Priekšauts Lenox

3

Augstas kvalitātes, izturīgs priekšauts no džinsa auduma ar kakla jostu, jostasvieta ir izgatavota no īstas ādas. Ar divām lielām
kabatām, pildspalvas cilpu un dvieļa cilpu priekšpusē un divām
pildspalvu kabatām. Kakla zona un jostasvieta ir individuāli
regulējami. Priekšautu drīkst mazgāt, vienkārši noņemot ādas
siksnas.
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
120261
Vienība: 49,99

Džinsa auduma priekšauts Taras

+371 20178877

www.vega-online.lv
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45x80 cm
4

Īss priekšauts ar 3-daļīgu priekšējo kabatu un regulējamu kakla siksnu. Izgatavots no īsta džinsa auduma ar smilškrāsas
siksnām.
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 64x80 cm (GxP), 64x100 cm (GxP)
64x80 cm (GxP)
118746
Vienība: 19,99
64x100 cm (GxP)
127509
Vienība: 20,99

b

4

b

45x100 cm

60x80 cm

60x100 cm

Džinsa auduma priekšauts Nando

Džinsa auduma priekšauts ar 2-daļu priekšējo kabatu, 2 pildspalvu kabatām un šaurām siksnām jostasvietā
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: džinsu
¢¢Izmērs: 45x80 cm (GxP), 45x100 cm (GxP), 60x80 cm (GxP),
60x100 cm (GxP)
45x80 cm (GxP)
120085
Vienība: 15,99
45x100 cm (GxP)
127501
Vienība: 16,49
60x80 cm (GxP)
120084
Vienība: 16,99
60x100 cm (GxP)
127502
Vienība: 17,49

b
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DAUDZUMA

ATLAIDE

uu
V īriešu krekls Jean lpp. 50

Te var b ū t
jū su logotips

uu
Sieviešu blūze Jean lpp. 50

2

1

Priekšauts
Botero
Vienība no

4 54

no 50 Vienība*

¢¢Izturīgs ilgmūž īgs produkts

Priekšauts
Botero
Vienība no

909

no 50 Vienība*

¢¢Ar lielām kabatām, kas nodrošina vietu
mini planšetei (24 x 17 cm, A xP)

¢¢viegli gludināt
¢¢pieejami dažādos izmēros un
krāsās

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.

38
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2
balts

2
mango

sarkans

bordo

kazenes

ābols

sūnu zaļš

olīvu

tumšzaļš

melns

melns/balts
Herringbone

1
45x80 cm

mango

balts

45x100 cm

sarkans

60x80 cm

bordo

60x100 cm

kazenes

ābols

85x100 cm

sūnu zaļš

95x100 cm

olīvu

95x120 cm

tumšzaļš

tumšzils jūras zils smilšu

2

jūras zils

tumšzils

1

smilšu

pelēcīgi koka-brūns maigi
brūns
pelēks

pelēks

grafīta

Priekšauti un darba priekšauti | Pakalpojumi

Visbālāk pārdotā prece

melns

Priekšauts Botero

Augstas kvalitātes priekšauts no izturīga un viegli gludināma auduma ar izturīgām auduma siksnām.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, tumšzils, tumšzaļš, grafīta, pelēks, maigi pelēks,
mango, sūnu zaļš, jūras zils, olīvu, sarkans, smilšu, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 45x80 cm (GxP), 45x100 cm (GxP), 60x80 cm (GxP), 60x100 cm (GxP), 85x100 cm
(GxP), 95x100 cm (GxP), 95x120 cm (GxP)
45x80 cm (GxP)
100654
Vienība: 6,49
45x100 cm (GxP)
124717
Vienība: 6,99
60x80 cm (GxP)
119284
Vienība: 7,49
60x100 cm (GxP)
124718
Vienība: 7,99
85x100 cm (GxP)
119281
Vienība: 8,49
95x100 cm (GxP)
119282
Vienība: 9,49
95x120 cm (GxP)
119283
Vienība: 10,49

pelēcīgi kakaobrūns
brūns

maigi
pelēks

pelēks grafīta

Priekšauts Botero & Botero Herringbone

Augstas kvalitātes priekšauts no izturīga un viegli gludināmā auduma. Siksnas Labajā priekšējā
kabatā var ievietot mini planšetdatoru. Pieejams daudzās krāsās. Siksnas mugurpusē var sakrustot, lai atvieglotu spiedienu kakla zonā.
Bez raksta: 65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Skujiņas raksts: 100% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, tumšzils, tumšzaļš, grafīta, pelēks, maigi pelēks,
mango, sūnu zaļš, jūras zils, olīvu, sarkans, smilšu, melns, melns/balts, pelēcīgi
brūns, balts
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
Bez raksta ziedu 88x80 cm (GxP)
124906
Vienība: 12,99
Bez raksta ziedu 88x100 cm (GxP)
127505
Vienība: 13,99
Skujiņas raksts 88x80 cm (GxP)
124899
Vienība: 16,99
Skujiņas raksts 88x100 cm (GxP)
127506
Vienība: 17,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet
ziedu 88x80 cm
ziedu 88x100 cm

no 10 Vienība*
11,69
12,59
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
10,39
11,19
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
9,09
9,79
Ietaupiet 30 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet
45x80 cm
45x100 cm
60x80 cm
60x100 cm
85x100 cm
95x100 cm
95x120 cm

no 10 Vienība*
5,84
6,29
6,74
7,19
7,64
8,54
9,44
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
5,19
5,59
5,99
6,39
6,79
7,59
8,39
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
4,54
4,89
5,24
5,59
5,94
6,64
7,34
Ietaupiet 30 %!

c

2

¢¢Ideāls personalizēšanai
(izšūšana)

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

uuVairāk informācijas vietnē www.vega-online.lv
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Priekšauts
Taras
Vienība no

Priekšauts
Faro
Vienība no

no 50 Vienība*

no 50 Vienība*

6 29

6 99

uu
Polo krekls Cato lpp. 47

1

2

¢¢Ideāls produkts pielāgošanai pēc jūsu
vēlmēm

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.
¢¢Divas pildspalvu kabatas
priekšpusē un viena iekšējā kabata

u uVairāk informācijas vietnē www.vega-online.lv
¢¢regulējama kakla saite
¢¢praktiskas lielas kabatas

¢¢Regulējama kakla siksna

uu
Džinsi Dover lpp. 59

¢¢Viegli gludināt

40
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1
2
balts

mango

ābols

koka-brūns
1

olīvu

maigi pelēks

sarkans

bordo

tumšzaļš

kazenes

tumšzils

pelēks

balts

mango

sarkans

bordo

sūnu zaļš

olīvu

tumšzaļš

tumšzils

kazenes

ābols

Priekšauti un darba priekšauti | Pakalpojumi

Visbālāk pārdotā prece

pelēcīgi brūns

melns

jūras zils

pelēcīgi brūns

džinsu

Priekšauts Taras

Īss priekšauts no izturīga un viegli gludināma auduma, ar trīsdaļīgu priekšējo kabatu, auduma
siksnām un regulējamu kakla siksnu.
Krāsains: 65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Džinsa audums: 100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, džinsu, tumšzils, tumšzaļš, pelēks, maigi pelēks,
mango, olīvu, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 64x80 cm (GxP), 64x100 cm (GxP)
krāsains 64x80 cm (GxP)
100492
Vienība: 8,99
krāsains 64x100 cm (GxP)
127508
Vienība: 9,99
džinsu 64x80 cm (GxP)
118746
Vienība: 19,99
džinsu 64x100 cm (GxP)
127509
Vienība: 20,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
krāsains 64x80 cm (GxP)
krāsains 64x100 cm (GxP)

no 10 Vienība*
8,09
8,99
Ietaupiet 10 %!

koka-brūns
2

maigi pelēks

pelēks

melns

Priekšauts Faro

Priekšauts ar regulējamu kakla siksnu, 1 iekšējo kabatu un 2 uzšūtām kabatām.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, tumšzils, tumšzaļš, pelēks, maigi pelēks, mango,
sūnu zaļš, jūras zils, olīvu, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 98x80 cm (GxP), 98x100 cm (GxP)
98x80 cm (GxP)
100491
Vienība: 9,99
98x100 cm (GxP)
127507
Vienība: 10,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 20 Vienība*
7,19
7,99
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
6,29
6,99
Ietaupiet 30 %!

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

98x80 cm (GxP)
98x100 cm (GxP)

no 10 Vienība*
8,99
9,89
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
7,99
8,79
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
6,99
7,69
Ietaupiet 30 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

džinsa
audums: krāsains:

bc

c
41
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Polo krekls Oliver lpp. 46

su
Te var b ū t jū
logotips!

2

1

Priekšauts
Nando
Vienība no

Priekšauts
Nando
Vienība no

no 50 Vienība*

no 50 Vienība*

5 24

769

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.
¢¢Lielas kabatas piedāvā
nodrošina vietu
¢¢Pieejams 18 daudzpusīgās
krāsās
¢¢Viegli gludināms

42
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tumši zaļš
2

1

45x80 cm

balts

1

45x100 cm

mango

60x80 cm

sarkans

bordo

60x100 cm

85x100 cm

kazenes

ābols

sūnu zaļš

olīvu

tumšzils

jūras zils

smilšu

pelēcīgi brūns

koka-brūns

maigi pelēks

pelēks

grafīta

melns

džinsu

Priekšauts Nando

2

Augstas kvalitātes priekšauts no izturīga un viegli gludināma auduma, ar divdaļīgu priekšējo
kabatu, 2 pildspalvu kabatām un auduma siksnām.
Krāsains: 65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Džinsa audums: 100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, džinsu, tumšzils, tumšzaļš, grafīta, pelēks, maigi
pelēks, mango, sūnu zaļš, jūras zils, olīvu, sarkans, smilšu, melns, pelēcīgi brūns,
balts
¢¢Izmērs: 45x80 cm (GxP), 45x100 cm (GxP), 60x80 cm (GxP), 60x100 cm (GxP), 85x100 cm (GxP)
krāsains 45x80 cm (GxP)
100865
Vienība: 7,49
krāsains 45x100 cm (GxP)
124719
Vienība: 7,99
krāsains 60x80 cm (GxP)
119290
Vienība: 8,49
krāsains 60x100 cm (GxP)
124720
Vienība: 8,99
krāsains 85x100 cm (GxP)
119289
Vienība: 9,49
džinsu 45x80 cm (GxP)
120085
Vienība: 15,99
džinsu 60x80 cm (GxP)
120084
Vienība: 16,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
krāsains 45x80 cm (GxP)
krāsains 45x100 cm (GxP)
krāsains 60x80 cm (GxP)
krāsains 60x100 cm (GxP)
krāsains 85x100 cm (GxP)

no 10 Vienība*
6,74
7,19
7,64
8,09
8,54
Ietaupiet 10 %!

balts

mango

tumšzaļš

kazenes

ābols

sūnu zaļš

olīvu

smilšu

pelēcīgi
brūns

koka-brūns

maigi pelēks

pelēks

sarkans

tumšzils

grafīta

bordo

Priekšauti un darba priekšauti | Pakalpojumi

Visbālāk pārdotā prece

jūras zils

melns

Priekšauts

Augstas kvalitātes priekšauts no izturīga un viegli gludināma auduma, ar regulējamu kakla siksnu
ar kniedēm, divdaļīgu priekšējo kabatu un divām pildspalvu kabatām.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, tumšzils, tumšzaļš, grafīta, pelēks, maigi pelēks,
mango, sūnu zaļš, jūras zils, olīvu, sarkans, smilšu, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
117561
Vienība: 10,99
88x100 cm (GxP)
124716
Vienība: 11,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 20 Vienība*
5,99
6,39
6,79
7,19
7,59
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
5,24
5,59
5,94
6,29
6,64
Ietaupiet 30 %!

88x80 cm (GxP)
88x100 cm (GxP)

no 10 Vienība*
9,89
10,79
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
8,79
9,59
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
7,69
8,39
Ietaupiet 30 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

krāsains

c

džinsu

b

c
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Priekšauts
Lionel
Vienība no

769

no 50 Vienība*

¢¢Kakla siksna ar klipu
regulēšanai
¢¢Lielas kabatas priekšpusē
¢¢2 pildspalvu kabatas

44
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mango

sarkans

tumšzils

pelēcīgi brūns

bordo

koka-brūns

kazenes

maigi pelēks

ābols

pelēks

olīvu

grafīta

tumšzaļš
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Visbālāk pārdotā prece

melns

Tagad pieejams arī jaunā platumā,
apkārtmērs - 100 cm.

Priekšauts Lionel

Priekšauts no izturīga un viegli gludināma auduma, ar klipu uz kakla siksnu universāli regulējamam platumam, pildspalvas kabatu un uzšūto centrālo kabatu.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, tumšzils, tumšzaļš, grafīta, pelēks, maigi pelēks,
mango, olīvu, sarkans, melns, pelēcīgi brūns
¢¢Izmērs: 88x80 cm (GxP), 88x100 cm (GxP)
88x80 cm (GxP)
101003
Vienība: 10,99
88x100 cm (GxP)
124715
Vienība: 11,99
Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
88x80 cm
88x100 cm

no 10 Vienība*
9,89
10,79
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
8,79
9,59
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
7,69
8,39
Ietaupiet 30 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

uu
Blūze/ krekls Davis
(www.vega-online.lv)
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1

1

2

jū su
Šeit var b ū t
logotips!

Polo krekls
Oliver
Par vienību tikai

Sievietes-Polo Cato
3/4 piedurknēm
Par vienību tikai

2999

24 99

uu
Priekšauts Melek lpp. 33

Pārdomātas Praktisks
detaļas

piedurkņu garums

¢¢Dimensionāli stabils , neizbalē

¢¢Sanitized ® higiēnas
funkcija neitralizē
smaku

¢¢Viegli kopjams un viegli gludināms
¢¢Eleganta apkakle no polopiqué
auduma

1

Vīrieši

2

¢¢Viegliko pjams
produkts

Sievietes
1

Polo krekls Oliver

2

Moderns polo-piqué krekls sievietēm un vīriešiem viegli kopjams, neburzās, kokvilnas spandeksa kvalitāte. Integrētā
Sanitized® higiēnas funkcija aizsargā materiālu no baktērijām un garantē pastāvīgu svaigumu. Ar apkakli un četru pogu
lenti. Sieviešu un vīriešu polo krekls "slim fit" modelis.
95% kokvilna, 5% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 67 cm (izmērs S).
Muguras garums vīriešiem: 74 cm (izmērs M).
¢¢Krāsa: jūras zils, melns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Izmērs vīriešiem: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 piedurknes Sievietes
125091
Vienība: 29,99
1/2 piedurknes Vīrieši
124896
Vienība: 29,99

balts

jūras zils

b

melns

Sievietes-Polo Cato

Polo-piqué krekls ar sašaurināto jostasvietu un 3/4 piedurknēm sievietēm. Ērta kopšana, neburzās, kokvilnas spandeksa kvalitāte. Integrētā
Sanitized® higiēnas funkcija aizsargā materiālu no baktērijām, tādējādi aizkavē smaku veidošanos un garantē pastāvīgu svaigumu. Trikotāžas aproces
uz piedurknēm, ērta apkakle, sānu atveres un četru pogu lentes.
95% kokvilna, 5% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 60 cm (izmērs S).
¢¢Krāsa 3/4 piedurknes: jūras zils, sarkans, melns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: XS, S, M, L, XL, 2XL
3/4 piedurknes Sievietes
124292
Vienība: 24,99

balts

sarkans jūras zils

melns

b

46
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Krekli | Pakalpojumi

3

3

Polo krekls
Cato
Par vienību tikai

2299

uu
Priekšauts Melek lpp. 33

Neskaitāmās Īpaši pagarināts
modelis

krāsas

¢¢Sanitized ® higiēnas funkcija
efektīvi neitralizēs maku
¢¢Sanitized ® higiēnas
funkcija neitralizē
smaku

3

Vīrieši

¢¢Viegli kopjams
produkts

Sievietes
3

Polo krekls Cato

4

Polo-piqué krekls ar sašaurināto jostasvietu sievietēm un vīriešiem viegli kopjams, neburzās, kokvilnas spandeksa kvalitātē. Integrētā Sanitized® higiēnas funkcija aizsargā materiālu no baktērijām
un tādējādi garantē pastāvīgu svaigumu. Adītas aproces uz piedurknēm, ērta apkakle, sānu atveres.
Pieejams ar īsām un 3/4 piedurknēm.
95% kokvilna, 5% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 60 cm (izmērs S).
Muguras garums vīriešiem: 71 cm (izmērs M).
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, grafīta, jūras zils, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: XS, S, M, L, XL, 2XL
¢¢Izmērs vīriešiem: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
1/2 piedurkņu modelis sievietēm
101294
Vienība: 22,99
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem
101860
Vienība: 22,99

balts

sarkans

bordo

kazenes

ābols

jūras pelēcīgi grafīta
zils brūns

b
+371 20178877

4

www.vega-online.lv
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melns

¢¢Ar 2 lielām kabatām
¢¢Īpaši pagarināts modelis, ēr ts
garums (sedz sēžamvi et u)

Sieviešu polo krekls Cato Comfort

Polo-piqué krekls ar nedaudz sašaurināto jostasvietu sievietēm viegli kopjamas, neburzās, kokvilnas spandeksa kvalitāte. Integrētā Sanitized® higiēnas funkcija aizsargā materiālu no baktērijām
un tādējādi garantē pastāvīgu svaigumu. Adītas aproces uz piedurknēm, ērta apkakle, 2 lielas
kabatas un četru pogu lentes.
95% kokvilna, 5% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 72 cm (izmērs S).
¢¢Krāsa: kazenes, jūras zils, melns, balts
¢¢Izmērs: XS, S, M, L, XL, 2XL
1/2 piedurknes Sievietes
124891
Vienība: 26,99

balts

kazenes

jūras
zils

melns

b
47

27.01.21 20:45

VAIRUMA

ATLAIDE

Polo krekls
Fly
Par vienību tikai

1799

no 5 Vienība*

uu
Priekšauts Botero lpp. 39

¢¢Pagarināts muguras garums,
atbilst augstām prasī bām
¢¢Taisns griezums
¢¢Liela krāsu daudzveid ī ba
¢¢Viegli kopjams audums

48
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balts

tirkīza

mango

dūmu zils

sarkans

pelēcīgi brūns

Polo krekls Fly

Polo-piqué krekls sievietēm un vīriešiem "Superwash" kvalitātē ar adītām aprocēm, ērtu apkakli
un aizdari.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums sievietēm: 64 cm (izmērs S).
Muguras garums vīriešiem: 74 cm (izmērs M).
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, grafīta, mango, dūmu zils, sarkans, melns,
pelēcīgi brūns, tirkīza, balts
¢¢Izmērs sievietēm: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
¢¢Izmērs vīriešiem: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
1/2 piedurkņu modelis sievietēm
101301
Vienība: 19,99
100672
Vienība: 19,99
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem

bordo

koka-brūns

kazenes

grafīta

Krekli | Pakalpojumi

Visbālāk pārdotā prece

ābols

melns

¢¢Ideāls produkts pielāgošanai pēc jūsu vēlmēm

¢¢Ļoti labs cenas un kvalitātes
l īdzsvars

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet
no 5 Vienība*
17,99
Ietaupiet 10 %!

¢¢Iespējas apdrukāšanai un
izšūšanai
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

¢¢Nav minimālā pasūtī šanas
daudzuma

uu
Vairāk informācijas vietnē w w w.vega-online.lv
49
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Blūze/krekls
Jean
Par vienību tikai

44 99

2

2

1

¢¢Brīvi krī tošs modelis
¢¢Augstas kvalitātes Tencel™ materiāl
¢¢Prakti ski uzritināmās
piedurknes

1

Sieviešu blūze Cara

Taisna griezuma modelis, balta blūze ar divām krūšu kabatām
un praktiski uzritināmām piedurknēm Pagarinātā muguras daļa
atbilst augstām prasībām.
100% liocels (Tencel™). Drīkst mazgāt 40 °C (saudzīga
mazgāšana).
Muguras garums: 75 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 piedurknes Sievietes
126801
Vienība: 39,99

¢¢Ar noapaļotu malu
¢¢No tīras kokvilnas
¢¢Viegli kopjams un viegli
gludināms audums

uu
Priekšauts Bristol, puspriekšauts Bristol

g

vairāk informācijas vietnē www.vega-online.lv

2

2

¢¢Ar banti blūzes kaklā

2

¢¢Noņemamo apkakles siksnu fiksē ar cilpu

Blūze/krekls Jean

Modelis ir nedaudz sašaurināts jostasvietā. Sieviešu blūze un
vīriešu krekls no īsta džinsa auduma. Ar divām krūšu kabatām un
pogu aizdari. Modelis ir sašaurināts jostasvietā. Sieviešu blūze ar
noņemamo apkakles siksnu. .
100% kokvilna (džinsa audums). Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 69 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 74 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: tumšzils
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
garās piedurknes Sievietes
124907
Vienība: 44,99
garās piedurknes Vīrieši
124911
Vienība: 44,99

b
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vīriešu krekls
Marc
Vienība no

Sieviešu blūze
Filipa
Vienība no

32 99

3

Blūzes un krekli | Pakalpojumi

33 99

4

¢¢Pagarināts muguras garums,
atbilst augstām prasī bām
¢¢Krūšu kabata pildspalvai
¢¢Viegli gludināt

3

3

4

Vīriešu krekls Marc

4

Vīriešu krekls viegli gludināms, kokvilnas kvalitāte, krūšu kabatas, pildspalvas kabata.
100% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 80 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: krēmbalts, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem
102366
Vienība: 33,99
garo piedurkņu modelis vīriešiem
100658
Vienība: 34,99

balts

krēmbalts

pelēcīgi
brūns

b
+371 20178877

www.vega-online.lv
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Sieviešu blūze Filipa

Sieviešu modelis ir nedaudz sašaurināts jostasvietā, viegli gludināms, kokvilnas kvalitāte.
100% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 66 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: krēmbalts, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 piedurkņu modelis sievietē
100659
Vienība: 32,99
3/4 piedurkņu modelis sievietē
101976
Vienība: 33,99
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
101977
Vienība: 34,99

balts

krēmbalts

pelēcīgi
brūns

melns

b
51
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Blūze/Krekls
Kim
Vienība no

28 99
,

1

1

¢¢Sieviešu blūze un vīriešu krekls,
pieejami 2 klasiskie piedurknes garumi
¢¢Pateicoties auduma sastāvā esošajam
poliesterim, krāsas neizbālē
¢¢Īpaši viegli kopjams un viegli gludināms
audums
¢¢Uzmanī bu: sieviešu blūzi ar garām
piedurknēm var viegli pār veidot par 3/4
piedurkņu modeli

Sportisks
1

balts

1

bordo

kazenes

olīvu

debeszils jūras zils

pelēcīgi
brūns

melns

Blūze/krekls Kim

Blūze un krekls ar krūšu kabatu. Moderns griezums daudzās krāsās, pieejams ar īsām vai garām
piedurknēm. Sieviešu modelis ir nedaudz sašaurināts jostasvietā. Sieviešu blūze ar garām piedurknēm, kuras var uzritināt, lai pārveidotu par 3/4 piedurkņu modeli. Materiāls ir īpaši viegli kopjams
un viegli gludināms.
65% kokvilna, 35% poliesteris. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 68 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 80 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: debeszils, bordo, kazenes, jūras zils, olīvu, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 piedurknes Sievietes
124885
Vienība: 28,99
garās piedurknes Sievietes
124886
Vienība: 29,99
1/2 piedurknes Vīrieši
124890
Vienība: 28,99
garās piedurknes Vīrieši
124894
Vienība: 29,99

b
52

052-053_JL_0321_UU_058-059_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 52

27.01.21 20:50

Krekls
Noah
Vienība no

Blūze
Fiore
Vienība no

24 99

Blūzes un krekli | Pakalpojumi

28 99

uu
Bikšturi 67. lpp.

2

3

¢¢Pagarināts muguras garums, atbilst augstām
prasī bām
¢¢Eleganta pogu aizdare
¢¢Viegli gludināt
¢¢Fiore: piemērots jebkuram augumam, pateicoties
nedaudz sašaurinātam šuvumam un taisnam
griezumam priekšpusē

Elegants
2

balts

2

Krekls Noah

3

Vīriešu krekls viegli gludināms, kokvilnas-poliestera kvalitāte.
67% kokvilna, 33% poliesters. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 78 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: bordo, pelēks, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 piedurknes Vīrieši
115348
garās piedurknes Vīrieši
115349

Vienība: 28,99
Vienība: 29,99

1/2 piedurknes

garās piedurknes

b
+371 20178877
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sarkans

bordo

pelēcīgi brūns

pelēks

melns

Blūze Fiore

Sieviešu blūze no viegli kopjama auduma ar pogu lenti.
67% kokvilna, 33% poliesters. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 70 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: bordo, pelēks, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 piedurknes Sievietes
101890
3/4 piedurknes Sievietes
101855
garās piedurknes Sievietes
101908

1/2 piedurknes

Vienība: 24,99
Vienība: 25,99
Vienība: 26,99

3/4 piedurknes garās piedurknes

b
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krekls
Bruce
Vienība no

Blūze
Kate
Vienība no

28 99

28 99
2

1

uu
Priekšauts Lenox lpp. 37

Uzpleči

¢¢Pieejams 9 krāsās
¢¢Elastīgs audums
papildu komfor tam
1
1

1

¢¢Ideāli pieskaņojas
kreklam Bruce

Blūze Kate

Modelis ir sašaurināts jostasvietā. Sieviešu blūze ir pieejama ar īsām un garām piedurknēm ar dekoratīviem uzplečiem un krūšu kabatu. Palielināts komforts, pateicoties sastāvā esošajam spandeksam optimālai kustības brīvībai. Pateicoties noapaļotajai šuvei var vilkt pāri biksēm.
98% kokvilna, 2% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 64 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa 1/2 piedurknes : ābols, bordo, kazenes, grafīta, sūnu zaļš, dūmu zils, melns, pelēcīgi
brūns, balts
¢¢Krāsa garās piedurknes : kazenes, dūmu zils, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1/2 piedurkņu modelis sievietēm
101133
Vienība: 28,99
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
115254
Vienība: 29,99

uu
Bikšturi lpp. 61

balts

bordo

kazenes

ābols

sūnu zaļš dūmu zils pelēcīgi grafīta
brūns

melns

b
54

054-055_JL_0321_UU_060-061_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 54

27.01.21 20:52

Blūze
Cecaria
Vienība no

2

3

Elastīgs-

Liela krāsu

audums

daudzveidība
¢¢Lielakrāsu dažād ī ba

¢¢Sašaurināts modelis

¢¢Viegli kopjams produkts

¢¢viegli kopjams produkts

¢¢Optimāla kustī bas
brīvī ba, pateicoties
spandeksam

¢¢Īpaši gara mugura
garums atbilst
augstām prasī bām
ēdināšanas nozarē

2

2

3

Krekls Bruce

3

Klasisks vīriešu krekls, nedaudz sašaurināts griezums. Palielināts komforts, pateicoties sastāvā
esošajam spandeksam optimālai kustības brīvībai. Pagarināts muguras garums novērš izslīdēšanu
no biksēm. Atbilst visaugstākajām prasībām ēdināšanās nozarē.
98% kokvilna, 2% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 78 cm (izmērs 39/40).
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, grafīta, sūnu zaļš, dūmu zils, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem
102411
Vienība: 28,99
Vīriešu modelis ar garām piedurknēm
100740
Vienība: 29,99

balts

bordo

kazenes

ābols

sūnu zaļš dūmu zils pelēcīgi grafīta
brūns

b
+371 20178877

Blūzes un krekli | Pakalpojumi
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Blūze Cecaria

Sieviešu blūze ar pusgarām un garām piedurknēm. Modelis ir sašaurināts jostasvietā. Iešuvumi
priekšā un aizmugurē. Noapaļota mala. Pogas ir saskaņotas pēc krāsas . Īsa piedurkne: aproces
un 2 pogu aizdare.
98% kokvilna, 2% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums: 64 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, grafīta, sūnu zaļš, dūmu zils, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
1/2 piedurkņu modelis sievietēm
101403
Vienība: 33,99
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
101708
Vienība: 34,99

balts

bordo

kazenes

ābols

sūnu zaļš dūmu zils pelēcīgi grafīta
brūns

melns

b
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Veste
Limerick
Par vienību tikai

4999

uu
lpp. 27
2

1
1

uu
lpp. 53

uu
Bikses Chino lpp. 58

¢¢Regulējama muguras siksna

¢¢Regulējama muguras siksna

¢¢Mugurdaļa no tafta

¢¢Mugurdaļa no tafta

¢¢Audums elegantā vintāžas
izskatā

¢¢Augstas kvalitātes audums elegantā
izskatā, neizbālē

¢¢Iespējamas nelielas krāsas
izmaiņas pēc mazgāšanas, kas
piešķir unikālu izskatu
1

2

Vīrieši
1

Sievietes

Veste Blake

2

Moderna Chambray veste sievietēm un vīriešiem ar tafta mugurdaļu un regulējamu muguras siksnu.
Sieviešu modelis ar 2 kabatām, vīriešu modelis ar 3 kabatām
100% kokvilna. Drīkst mazgāt 30 °C (saudzīga mazgāšana).
Muguras garums sievietes: 51 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 56 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: zilgans
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sievietēm
117580
Vienība: 49,99
Vīriešiem
117581
Vienība: 49,99

f

Veste Limerick

Veste Classic sievietēm un vīriešiem ar tafta mugurdaļu un regulējamu muguras siksnu. Sieviešu
modelis ar 2 kabatām, vīriešu modelis ar 3 kabatām.
55% poliesters, 45% vilna. Drīkst mazgāt 30 °C (saudzīga mazgāšana).
Muguras garums sievietes: 51 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 56 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: anīsa zaļš
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sievietēm
117582
Vienība: 49,99
Vīriešiem
117583
Vienība: 49,99

f

56
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Veste
Classic
Par vienību tikai

Vestes | Pakalpojumi

36 99

uu
lpp. 60

uu
lpp. 56

uu
lpp. 55

4

4
Veste
Bistro
Par vienību tikai

20 69

no 5 Vienība*

DAUDZUMA

ATLAIDE
¢¢Neizbalē
¢¢Ilgmūž īgs un vieglikopjams
produkts
¢¢Liela krāsu daudzveid ī ba

ŽAK ARDA
AUDUMS

3

4

3

Vīrieši
3

Sievietes

Veste Classic

4

Žakarda veste no viegli kopjama poliestera auduma 5 pogu aizdare ar melnu tafta
aizmuguri un aizmugurējo siksnu. Sieviešu veste: 2 ārējās kabatas. Vīriešu veste: 3
ārējās kabatas un 1 iekšējā krūšu kabata.
100% poliesters. Drīkst mazgāt 30 °C.
Muguras garums sievietēm: 56 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 67 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: bordo, melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sievietēm
100318
Vienība: 36,99
Vīriešiem
100319
Vienība: 36,99

bordo

melns

f
+371 20178877

Vīrieši
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Veste bistro

Apkalpošanas veste sievietēm un vīriešiem. Priekšpuse un
mugurdaļa no viegli kopjama auduma (kokvilna un poliesters).
Sieviešu veste: 2 ārējās kabatas. Vīriešu veste: 3 ārējās kabatas un 1 iekšējā krūšu kabata.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 55 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 66 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: bordo, grafīta, maigi pelēks, melns, pelēcīgi brūns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Sievietēm
102217
Vienība: 22,99
Vīriešiem
100528
Vienība: 22,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk
ietaupīsiet.
no 5 Vienība*
20,69
Ietaupiet 10 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

bordo

pelēcīgi
brūns

maigi
pelēks

grafīta

melns

b
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Apkalpošanas

nozares bikses

uu
Veste Limerick lpp. 56

1

1

Vīrieši

Sievietes
1

Bikses
Chino
Par vienību tikai

5999

1

¢¢Elastīga lente jostasvietā

1

¢¢2 aizpogājamas gūžas kabatas

1

¢¢Integrēta pildspalvas kabata

Bikses Chino

Elastīgas ikdienas bikses Chino sievietēm un vīriešiem nodrošina papildus valkāšanas komfortu. Elastīgā lente jostasvietā
ventilācijas atveres. Praktiskas kabatas ar integrētu pildspalvu
kabatu labajā pusē un aizpogājamām gūžas kabatām. Taisna
griezuma bikses.
97% kokvilna, 3% spandekss. Drīkst mazgāt 30 °C.
Iekšējais garums sievietēm: 78 cm (izmērs 36).
Iekšējais garums vīriešiem: 84 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: bēšs, khaki, jūras zils
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sievietes
117516
Vienība: 59,99
Vīrieši
117517
Vienība: 59,99

bēšs

khaki

jūras
zils

a

58
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Sieviešu džinsi
Dover
Par vienību tikai

Vīriešu džinsi
Dover
Par vienību tikai

44 99

2

Bikses | Pakalpojumi

44 99

2

Sievietes

Vīrieši

2

¢¢Aizmugure
¢¢Ar spandeksa daļu optimālai
kustī bu brīvī bai
¢¢Piecu kabatu Džinsi

2

uu
Profesionālie apavi Liber t y Knit lpp. 23

Džinsi Dover

Džinsi sievietēm un vīriešiem. Sieviešu džinsi: sašaurinātās kājas, 2 noapaļotas priekšējās kabatas, 2 gūžas kabatas, 6 jostas cilpas, rāvējslēdzējs priekšā centrā. Vīriešu džinsi: taisna griezuma,
5 jostas cilpas, 2 noapaļotas priekšējās kabatas, 2 gūžas kabatas, rāvējslēdzējs priekšā centrā.
Balti & melni: 97% kokvilna, 3% spandekss. Drīkst mazgāt 60 °C.
Zili: 69% kokvilna, 14% Lyocell (Tencel™), 14% poliesters, 3% spandekss. Drīkst mazgāt
40 °C.
Iekšējas šuves garums sievietēm: 81 cm (izmērs 36).
Iekšējas šuves garums vīriešiem: 82 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: zils, melns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sieviešu modelis melns, balts
117522
Vienība: 44,99
Vīriešu modelis melns, balts
101716
Vienība: 44,99
Sievietēm zili
119268
Vienība: 44,99
Vīriešiem zils
119269
Vienība: 44,99

balts &
melns

+371 20178877

c
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zils

b

balts

zils

melns
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2
Tauriņš
Marco
Par vienību tikai

6 99

3

5
4
5
1

8

mango

bordo

kazenes

mango

ābols

sarkans

bordo

kazenes

VAIRUMA

ATLAIDE

6

6

7

pelēcīgi
brūns

1

grafīta

melns

ābols

3

Vienība: 14,99

Skujiņas raksta tauriņš

Tauriņš ar modernu skujiņu rakstu.
100 % poliesters.
¢¢Krāsa: zils/balts
127342

4

Vienība: 12,99

Tauriņš Classic

Tauriņš Classic jūsu personālam.
100 % poliesters.
¢¢Krāsa: zilganpelēks
127340
6

pelēcīgi brūns

pelēcīgi brūns

melns

7

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

Kaklasaite Bo šaura

8

Kaklasaite bez raksta Platums: 5 cm.
65 % poliesters, 35 % kokvilna. Mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: bordo, melns, pelēcīgi brūns
117211
Vienība: 7,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 50 Vienība*
5,94
Ietaupiet 30 %!

Tauriņš Dot

no 10 Vienība*
7,19
Ietaupiet 10 %!

Vienība: 12,99

Tauriņš Marco

Tauriņš ar regulējamu platumu.
100 % poliesters.
¢¢Krāsa: bordo, melns
115955

Vienība: 12,99

Kaklasaite Bo

no 20 Vienība*
6,79
Ietaupiet 20 %!

smilšu

Tauriņš ar modernu punktoto rakstu.
100 % poliesters.
¢¢Krāsa: bordo, jūras zils
127341
5

Kaklasaite (bez raksta), krāsas sader ar mūsu sortimentu.
Platums: 9 cm.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, grafīta, mango, melns, pelēcīgi
brūns
101138
Vienība: 8,49

no 10 Vienība*
7,64
Ietaupiet 10 %!

sūnu zaļš

NEW

Kaklasaite Classic

Eleganta kaklasaite jūsu darbiniekiem.
100 % poliesters.
¢¢Krāsa: zilganpelēks
127343
2

bordo

melns

8

Vienība: 6,99

Kaklasaite Terry

Kaklasaite jūsu personālām ar gatavo cilpu.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, mango, sūnu zaļš, sarkans,
smilšu, melns, pelēcīgi brūns
100578
Vienība: 5,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 20 Vienība*
6,39
Ietaupiet 20 %!

no 10 Vienība*
5,39
Ietaupiet 10 %!

no 20 Vienība*
4,79
Ietaupiet 20 %!

no 50 Vienība*
4,19
Ietaupiet 30 %!

neatkarīgi no krāsas

neatkarīgi no krāsas

*neatkarīgi no krāsas

c

c

c
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roka

Aksesuāri | Pakalpojumi

Vienm
9

13

Maks
Fred
Par vienību tikai

10
11

3999

11

12

Kasiera maks
Anton
Par vienību tikai

13

15

2999
15

16

17
14
16

9

Kasiera maks Jerry

12

Kasiera maks ar JOBELINE iespiedumu un 3 nodalījumiem pildspalvai, naudas makam un blokam.
Āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 27x16 cm (GxP)
101268
Vienība: 19,99

10

Kasiera maks Tom

13

Kasiera maks ar 3 nodalījumiem pildspalvai, naudas makam un
blokam.
Āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 15x23 cm (GxP)
100209
Vienība: 13,99

11

Kasiera maks Anton

+371 20178877

Maks Fred

Ar sešiem nodalījumiem dažādām banknotēm, vienu nodalījumu monētām, rāvējslēdzēja kabatu un aizmugurējo nodalījumu.
Praktiski: regulējams pēc izmēra — atkarībā no tā, cik pilns
ir maks.
Āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 10.5x17.5 cm (GxP)
120078
Vienība: 39,99
14

Ar diviem lieliem nodalījumiem naudas makam un blokam.
Mugurpusē ir vēl viens nodalījums ar velcro aizdari. Siksna labajā pusē nodrošina, ka pildspalva vienmēr ir pa rokai.
Āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 26x13 cm (GxP)
120080
Vienība: 29,99

Maks Salzburg

Maks ar 6 iekšējiem nodalījumiem, monētu kabatu, rāvējslēdzēju
un ārējo kabatu.
Āda.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 11.5x18.5 cm (GxP)
100462
Vienība: 24,99

Piedurkņu turētājs

Regulējams, elastīgs piedurkņu turētājs rokas apkārtmēram līdz
39 cm, pieejams ērtā platumā 2,5 cm ar praktisku aizdari platuma regulēšanai.
¢¢Krāsa: melns
117222
Pāris: 16,99

www.vega-online.lv
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15

Bikšturi

Y formas bikšturi ar 3 metāla sprādzēm. Valkāšanas platums:
2,5 cm.
Poliestera-spandeksa kombinācija.
¢¢Krāsa: brūngans, melns
brūngans
118728
Vienība: 19,99
melns
115659
Vienība: 19,99

16

Cepure Cuba

Cepure dažādās krāsās. Lielumu var noregulēt ar siksnu galvas
aizmugurē.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: olīvu, melns
126635
Vienība: 9,99

17

Plakanā cepure Flin

Melna plakanā cepure. Lielumu var noregulēt ar siksnu galvas
aizmugurē.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: melns
126826
Vienība: 9,99

61
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Virtuve

ērts, elegants un funkcionāls

¢¢Funkcionālā priekšauta cilpa

Pat tad, kad iet karsti, JOBELINE vienmēr ir uzdevumu augstumā. To
nodrošina stilīgs izskats un viegls, elpojošs audums. Viegli gludināms
produkts.

¢¢K niežu aizdare.
¢¢Īpaši viegls audums
¢¢Opti māl a ventilācija, pat eicoti es nec
aurspīd īg ām iešuvēm sāno s

¢¢Šefpavāra jaka ar garām piedurknēm

Šefpavāra jaka
Carter no

Vīrieši

38 99

Sievietes

Šefpavāra jaka Carter

VIEGLS
SVARS

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

¢¢Optimāla ventilācija, pateicoties
necaurspīd īgām iešuvēm sānos
¢¢Produkts pieejams ar īsām un garām
piedurknēm
¢¢Piedurknes var uzritināt, ar 2-daļ īgo
kabatu kreisajā pusē

Šefpavāra jaka sievietēm un vīriešiem no īpaši viegla un
izturīga auduma. Ar vertikālo apkakli, elpojošām iešuvēm
sānos, divdaļīgo kabatu kreisajā pusē un priekšauta cilpu. Aizdare ar kniedēm. Pieejams ar īsām un garām piedurknēm (piedurknes ir uzritināmas). Sieviešu modelis jostasvietā ir nedaudz sašaurināts.
65% poliesters, 35% kokvilna. 160 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums sievietēm: 68 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 76 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: bordo, pelēks, zilganpelēks, olīvu, smilšu,
melns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, 64, 66
1/2 piedurknes Sievietes
125134 Vienība: 38,99
garās piedurknes Sievietes 124887 Vienība: 39,99
1/2 piedurknes Vīrieši
125135 Vienība: 38,99
garās piedurknes Vīrieši
124895 Vienība: 39,99

Pavāru jakas

lpp. 63

Pavāru bikses

lpp. 72

balts

pelēks

zilganpelēks

olīvu

smilšu

bordo

melns

NEW

c

Aksesuāri

lpp. 81
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Iecienītākie
stili

Visiem patīk džinsa audums! Tātad,
kāpēc neizmantot to virtuvē? LabāŠefpavāra jaka
Levi
Vienība no

48 99

kais piemērs: šefpavāra jaka Levi. Izgatavots no viegla džinsa auduma,
tāpēc ļauj gaisam labāk cirkulēt, novērš svīšanu.

Divdaļ īga
kabata

1
1

praktiskas sānu
atveres optimālai
kustības brīvībai

uu
Šefpavāra bikses Sweatpants lpp. 74

1

¢¢Priekšauts ar kakla cilpu
¢¢• No īsta, viegla džinsa auduma
¢¢Šefpavāra jaka ar garām piedurknēm
(piedurknes var uzritināt)

¢¢Pēc mazgāšanas ir iespējamas
nelielas krāsas izmaiņas,
pateicoties kurām preces izskats ar
laiku kļūst ar vien labāks.

Šefpavāra jaka Levi

Šefpavāra jaka no viegla džinsa auduma. Ar rāvējslēdzēju, vertikālo apkakli, divdaļīgu kabatu un priekšauta cilpu. Pieejams ar īsām
un garām piedurknēm (piedurknes var uzritināt).
100% kokvilna. 212 g/m2 . Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 70 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 78 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: tumšzils, melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurknes Sievietes
126427
Vienība: 48,99
garās piedurknes Sievietes
126428
Vienība: 49,99
1/2 piedurknes Vīrieši
126429
Vienība: 48,99
garās piedurknes Vīrieši
126430
Vienība: 49,99

Jūsu priekšrocības
ar Levi
Augstas kvalitātes džinsa
audums ar funkcionālām
kabatām. Darbs nesīs prieku!
¢¢2-daļ īga kabata

tumšzils

melns

b
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Šefpavāra jaka
Scott
Vienība no

Pavāru jakas | Virtuve

48 99

VIEGLS
SVARS

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

2

¢¢Pieejams 2 praktiskos piedurkņu garumos
¢¢Kniežu aizdare

2

¢¢Priekšauts ar kakla cilpu

2

Šefpavāra jaka Scott

Stilīga šefpavāra jaka 1/2 piedurkņu modelis vai modelis ar garām piedurknēm. Kniežu aizdare.
2-daļīgās piedurknes, pildspalvas kabata kreisajā pusē un priekšauta cilpa. Auduma vari ācijas:
īsts džinsa audums (viegls džinsa audums) vai Chambray (pelēks).
Džinsa audums: 100% kokvilna (džinsa). 255 g/m². Drīkst mazgāt 40 °C.
Pelēks: 100% kokvilna (Chambray). 170 g/m². Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 68 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 76 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: džinsu hell, pelēks
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
1/2 piedurknes Sievietes, džinsu audums
117541
Vienība: 48,99
1/2 piedurknes Sievietes, pelēks
125020
Vienība: 48,99
garās piedurknes Sievietes, džinsu audums
119267
Vienība: 49,99
garās piedurknes Sievietes, pelēks
125021
Vienība: 49,99
1/2 piedurknes Vīrieši, džinsu audums
117542
Vienība: 48,99
1/2 piedurknes Vīrieši, pelēks
125018
Vienība: 48,99
garās piedurknes Vīrieši, džinsu audums
119418
Vienība: 49,99
garās piedurknes Vīrieši, pelēks
125019
Vienība: 49,99

džinsu hell

b
+371 20178877

www.vega-online.lv
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pelēks

2

Sievietes

2

Vīrieši
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Šefpavāra jaka
Jannis
Par vienību tikai

5999

1

1
2

¢¢Nelielas krāsas izmaiņas,
pateicoties kurām preces izskats
ar laiku kļūst ar vien labāks.
¢¢Armijas jakas stils

¢¢Praktiskā krūšu kabata

¢¢2-daļ īga kabata

¢¢Viegli gludināt

1

¢¢Ventilācijas iešuvumi sānos nodrošina
optimālu ventilāciju

1

Vīriešu šefpavāra
krekls Pirlo
Par vienību tikai

1

¢¢2-daļ īga kabata

24 99

2

Šefpavāra jaka Jannis

2

Ekskluzīva, viegla armijas izskata šefpavāra jaka sievietēm un vīriešiem. Ar kniežu aizdari, divas krūšu kabatas,
divu daļu piedurkņu pildspalvas kabatas kreisajā pusē, ventilācijas iešuvumi sānos aizmugurē. Tipisks armijas jakas
izskats: nelielas krāsas izmaiņas, pateicoties kurām preces izskats ar laiku kļūst arvien labāks. Tikpat individuālā
jaka, kā tās īpašnieks.
100% kokvilna. 210 g/m2. Drīkst mazgāt 40 °C.
Muguras garums sievietēm: 67 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 74 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: olīvu
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
126425
Vienība: 59,99
Vīriešu modelis ar garām piedurknēm
120784
Vienība: 59,99

Vīriešu šefpavāra krekls Pirlo

Šefpavāra krekls vīriešiem ar īsām piedurknēm, ar reglāna piedurknēm, kontrasta
kniežu aizdare sānos un uz apkakles, kontrastējošā mala, 1 krūšu kabata, lielākam
komfortam iešuves sānos un aizmugurē.
65% poliesters, 35% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 73 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns/pelēks, melns/sarkans, balts/melns
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurknes Vīrieši
100679
Vienība: 24,99

balts/melns

b

melns/
sarkans

melns/
pelēks

c
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uu
Bandana lpp. 81

3

4

¢¢Viegli kopjams, neveidojas
kondensāts
¢¢Ilgmūž īgs audums
¢¢Piemērots rūpnieciskai veļas
mazgāšanai
¢¢2-daļ īga kabata

Vīrieši

Sievietes

Šefpavāra jaka
Leon
Vienība no
3

3

68 99

4

Šefpavāra jaka Leon

4

Augstas kvalitātes šefpavāra jaka no strukturēta auduma ar pelēko malu uz apkakles un aprocēm.
Kniežu aizdare, termometra kabata. Modeļi ar īsām un garām piedurknēm. Piemērota rūpnieciskai
veļas mazgāšanai.
65% poliesters, 35% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Muguras garums: 78 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns/pelēks, balts/pelēks
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem
124288
Vienība: 68,99
Vīriešu modelis ar garām piedurknēm
101148
Vienība: 69,99

balts/pelēks

melns/pelēks

e
+371 20178877

Šefpavāra jaka
Luisa
Vienība no

www.vega-online.lv
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Pavāru jaka Luisa

Augstas kvalitātes sieviešu šefpavāra jaka no strukturēta auduma ar pelēko malu uz apkakles un
aprocēm. Kniežu aizdare, termometra kabata. Modeļi ar 3/4 un garām piedurknēm. Piemērota rūpnieciskai veļas mazgāšanai.
65% poliesters, 35% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Muguras garums: 70 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns/pelēks, balts/pelēks
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
3/4 piedurkņu modelis sievietēm
124287
Vienība: 68,99
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
101147
Vienība: 69,99

balts/pelēks melns/pelēks

e
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Šefpavāra jaka
Premium vīriešiem
Vienība no

Šefpavāra jaka
Advanced
Par vienību tikai

4899

69 99

WWW.WERIN-TEC.COM

3

3

1

2

¢¢smalks, izturīgs audums
¢¢ar krūšu kabatu

¢¢Elastīgs audums
¢¢optimālai kustī bu brīvī bai

¢¢2-daļ īga kabata

¢¢2-daļ īga kabata

uu
lpp. 39

¢¢pēc izvēles baltā krāsā vai
¢¢pieejams arī melns modelis

1

SVARS

pl

¢¢Aizpogājama apkakle

1
balts/melns

VIEGLS

2
balts

3
balts/melns

Šefpavāra jaka Premium Chef vīriešiem

Klasiskā šefpavāra jaka ar 6-pogcaurumiem no merserizēta,
viegla kokvilnas sarža auduma. Ērta kopšana un valkāšana. Ar
krūšu kabatu, franču aprocēm un iešuvēm aizmugurē.
Jaka balta: 100% kokvilna. 175 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Jaka ar malu: 100% kokvilna. 175 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 79 cm (izmērs 50).
Muguras garums: 79 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: balts, balts/melns
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurknes, balts
118759 Vienība: 48,99
Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 115426 Vienība: 48,99
piedurknes
garās piedurknes balts
118760 Vienība: 49,99
garās piedurknes krāsains apdare 115425 Vienība: 49,99

balts

2

Vīrieši

balts

Šefpavāra jaka Premium Chef sievietēm

Klasiskā šefpavāra jaka ar 6-pogcaurumiem no merserizēta,
viegla kokvilnas sarža auduma. Ērta kopšana un valkāšana. Ar
krūšu kabatu, franču aprocēm un iešuvēm aizmugurē.
Jaka balta: 100% kokvilna. 175 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Jaka ar malu: 100% kokvilna. 175 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 74 cm (izmērs 36).
Muguras garums: 74 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: balts, balts/melns
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 piedurknes, balts
115428
Vienība: 48,99
Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 118755
Vienība: 48,99
piedurknes
garās piedurknes balts
115427
Vienība: 49,99
garās piedurknes krāsains apdare 118756
Vienība: 49,99

mit
Apdare

ec

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

3

Sievietes

Šefpavāra jaka Advanced

efpavāra jaka sievietēm un vīriešiem no īpaši viegla, elpojoša un mitrumu kompensējoša materiāla WERIN ® TEC
Light. Ar vēdināšanas iešuvēm piedurkņu sānos un apakšējā daļā, lai nodrošinātu optimālu ventilāciju. Garas piedurknes, kuras var arī uzritināt. Ar krūšu kabatu un 2-daļīgo kabatu kreisajāpiedurknē. Ar kniežu aizdari ar kniežu
lenti. Sieviešu modelis jostasvietā ir nedaudz sašaurināts.
Krāsa: melns, balts
58% kokvilna 42% poliesters. 180 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums sievietēm: 75 cm (izmērs 36).
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
garās piedurknes Sievietes
124910
Vienība: 69,99
garās piedurknes Vīrieši
124914
Vienība: 69,99

mit
Apdare

melns

ec

c

balts

balts
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Matu lente Curly lpp. 81

Vīriešu pavāru jaka
Samuel
Vienība no

1839

1839

no 5 Vienība*

no 5 Vienība*

uu
Apaļas pērļu pogas lpp. 81
4

5

Pavāru jakas | Virtuve

Sieviešu šefpavāra
jaka Aila
Vienība no

¢¢Viegli kopjams
audums
VAIRUMA

ATLAIDE

¢¢Ilgmūž īgs produkts
¢¢Ar krūšu kabatu

4

5

balts

4

balts/bordo

balts/zils

balts/melns

balts

Sieviešu šefpavāra jaka Aila

5

Viegli kopjama sieviešu šefpavāra jaka ar 6 pogcaurumiem, ar krūškurvja kabatu un kontrastējošo
malu. Modelis bez apaļām pērļu pogam.
Balts: 65% poliesters, 35% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Jaka ar kontrastējošo malu: 65% poliesters, 35% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 73 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: balts, balts/zils, balts/bordo, balts/melns
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 piedurknes, balts
118757
Vienība: 19,99
Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 piedurknes
115436
Vienība: 20,99
garās piedurknes balts
118758
Vienība: 21,99
garās piedurknes farbige Apdare
115435
Vienība: 22,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
1/2 piedurknes, balts

balts/bordo

balts/zils

balts/melns

Vīriešu šefpavāra jaka Samuel

Viegli kopjama vīriešu šefpavāra jaka ar 6 pogcaurumiem, ar krūšu kabatu, kontrastējošo malu un
komforta atverēm aizmugurē. Modelis bez apaļām pērļu pogam.
Balta krāsa modelis: 100% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 95 °C.
Jaka ar kontrastējošo malu: 100% kokvilna. 215 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 73 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: balts, balts/zils, balts/bordo, balts/melns
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurknes, balts
118761
Vienība: 19,99
Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 piedurknes
115433
Vienība: 20,99
garās piedurknes balts
118762
Vienība: 21,99
garās piedurknes farbige Apdare
115434
Vienība: 22,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
no 5 Vienība*
18,39

1/2 piedurknes, balts

no 5 Vienība*
18,39

Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 piedurknes

19,31

Jaka ar kontrastējošo malu, 1/2 piedurknes

19,31

Balts modelis ar garām piedurknēm

20,23

Balts modelis ar garām piedurknēm

20,23

21,15

Jaka ar kontrastējošo malu ar garām piedurknēm

Jaka ar kontrastējošo malu ar garām piedurknēm

Ietaupiet līdz pat 8 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

balts

+371 20178877

e

www.vega-online.lv
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farbige
Apdare

21,15
Ietaupiet līdz pat 8 %!

c

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

balts

e

farbige
Apdare

c
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Pavāra jaka
Pauline un Paolo
Vienība no

1747

Te var b ū t jū
logotips

no 5 Vienība*

su

1

1

u uApaļas pērļu pogas lpp . 81

¢¢Pierād ī ts, izturīgs audums
¢¢Viegli kopjams un viegli
gludināms audums

200

VAIRUMA

ATLAIDE

g/m2

1

Šefpavāra jaka Pauline un Paolo

Sieviešu un vīriešu šefpavāra jaka ar īsām un garām piedurknēm, viegli kopjams audums, ar 5
pogām par JOBELINE super cenu. Modelis bez apaļām pērļu pogam.
65% poliesters, 35% kokvilna. 200 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums sievietēm: 73 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 79 cm (izmērs 50).
¢¢1/2 piedurknes Krāsa: kazenes, tumšzils, maigi pelēks, mango, olīvu, melns, balts
¢¢garās piedurknes Krāsa: ābols, bordo, kazenes, tumšzils, pelēks, maigi pelēks, mango, olīvu,
sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurkņu modelis sievietēm
102813
Vienība: 18,99
Sieviešu modelis ar garām piedurknēm
100866
Vienība: 19,99
1/2 piedurkņu modelis vīriešiem
102379
Vienība: 18,99
Vīriešu modelis ar garām piedurknēm
100799
Vienība: 19,99

Vīrieši
1

Sievietes

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet
1/2 piedurknes
garās piedurknes

balts

mango

sarkans

bordo

kazenes

tumšzils

no 5 Vienība*
17,47
18,39
Ietaupiet 8 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

ābols

olīvu

pelēcīgi brūns

maigi pelēks

pelēks

melns

70
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Šefpavāra jaka
Milan
Vienība no

22 99

Pavāru jakas | Virtuve

no 5 Vienība*

2

2

¢¢Viegli kopjams audums
¢¢Īpaši viegls audums
¢¢Modelis ar apaļām pērļu
pogām

160

VAIRUMA

VIEGLS

g/m2

2

ATLAIDE

SVARS

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

Šefpavāra jaka Milan

Šefpavāra jaka sievietēm un vīriešiem vairākās pievilcīgās krāsās. Viegls poliestera-kokvilnas audums
piedāvā komfortu pat karstā temperatūrā. Ar 2-daļīgo kabatu. Ieskaitot 5 pogcaurumus un apaļas
pērļu pogas šefpavāra jakas krāsā. Viegli kopjams un viegli gludināms audums. Izvēlieties starp vairākiem piedurkņu garumiem: garas vai īsas piedurknes vīriešu modelī, garas, 3/4 vai īsās piedurknes
ar nedaudz sašaurinātu jostasvietu sieviešu modelī.
65% poliesters, 35% kokvilna. 160 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums sievietēm: 73 cm (izmērs 36).
Muguras garums vīriešiem: 78 cm (izmērs 50)
¢¢Krāsa: kazenes, pelēks, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
1/2 piedurknes Sievietes
120166
Vienība: 24,99
3/4 piedurknes Sievietes
120165
Vienība: 25,99
garās piedurknes Sievietes
120167
Vienība: 26,99
1/2 piedurknes Vīrieši
120171
Vienība: 24,99
garās piedurknes Vīrieši
120172
Vienība: 26,99

Vīrieši

Sievietes

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
1/2 piedurknes
3/4 piedurknes
garās piedurknes

no 5 Vienība*
22,99
23,91
24,83
Ietaupiet 8 %!

2

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c
+371 20178877
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balts

kazenes

pelēcīgi brūns

pelēks

melns
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Izmēru ceļvedis:
Piedāvājumā perfektas šefpavāra bikses!

Sweatpant Fit

Slim Tapered

ar ē rtu
jostasvietu
aizmugur ē un
siksnu

ar ē rtu
jostasvietu
aizmugur ē un
siksnu

Šefpavāra biksēm obligāti jābūt ērtām. Jo tikai tad, ja nekas
netraucē un nespiež, varēsiet
pilnībā koncentrēties darbam.
To vai biksēm ir izvēlēts pareizs
izmērs, ir ļoti svarīgi. Jāpievērš
uzmanība kāda ir jostasvieta.
Kāds ir bikšu staru šuvums. Vai
stari ir plati vai šauri? Kādi ir bikšu gali? "Sweatpant fit", "Slim
fit" vai "Regular fit": izvēlieties
bikses, kas vislabāk atbilst jūsu
prasībām. Lai nekas nenovērš
jūs no ēdiena gatavošanas.

"slim
fit "

Sekojiet sekojošiem simboliem
pasūtījuma shēmā:

SWEATPANT
FIT

SLIM
TAPERED

SLIM
FIT

COMFORT
FIT

"slim
fit "

REGULAR
FIT
šaurs konusveida
kāju modelis ar
elast ī gu lenti apakš ā

Šaurs
konusvei da
gri ezums

Sieviešu modeļi:

Sieviešu modeļi:

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Sweatpant lpp. 74

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Move lpp. 75

Vīriešu modeļi:

Vīriešu modeļi:

uu
V īriešu šefpavāru bikses Sweatpant lpp. 74

uu
V īriešu šefpavāru bikses Move lpp. 75

72
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Pavāru bikses
Slim Fit

Comfort Fit

Regular Fit

ar ē rtu
elast ī gu
jostasvietu
visapkārt

ar ē rtu
jostasvietu
aizmugur ē

ar klasisko
jostasvietu

plats
griez
ums

Sa šaurinā
ts vai
taisns

Sa šaurināts vai
taisns
griezums

plata
griezuma
kāja

taisns
griezums

taisna
griezuma
bikses

Sieviešu modeļi:

Sieviešu modeļi:

Sieviešu modeļi:

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Severin lpp. 76

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Nathan lpp. 78

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Cosma lpp. 80

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Avito lpp. 77

uu
Sieviešu šefpavāru bikses Liam lpp. 79
uu
Sieviešu šefpavāru bikses Loreen lpp. 79

Vīriešu modeļi:

Vīriešu modeļi:

Vīriešu modeļi:

uu
V īriešu šefpavāru bikses Severin lpp. 76

uu
V īriešu šefpavāru bikses Nathan lpp. 78

uu
V īriešu šefpavāru bikses Colin lpp. 80

uu
V īriešu šefpavāru bikses Liam lpp. 79

uu
V īriešu šefpavāru bikses Francis lpp. 80

uu
V īriešu šefpavāru bikses Avito lpp. 77

uu
V īriešu šefpavāru bikses Nick lpp. 78
+371 20178877

www.vega-online.lv
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Sweatpant Fit
Šefpavāra bikses
Sweatpants melnas
Par vienību tikai

Šefpavāra bikses
Sweatpants rūtiņu
Par vienību tikai

3999

1

3999

1

¢¢Elastīgās aproces bikšu galos
¢¢Ēr ta elastīga josla aizmugurē un
aukliņa priekšā
¢¢Modernais Glencheck raksts

VIEGLS
SVARS

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

uu
Profesionālie apavi Hunter (www.vega-online.lv)
1

WWW.WERIN-TEC.COM

uu
Profesionālie apavi Liberty Knit lpp. 23

Šefpavāra bikses Sweatpant

Šefpavāra bikses ar ērtu elastīgu joslu un ar aukliņu, lai pielāgotu jostasvietas platumu. 2 gūžas
kabatas, 2 kabatas sānos, jostas cilpas un elastīgās aproces bikšu galos. Melnās bikses no elpojoša
WERIN® TEC Light materiāla. Rūtainas bikses no ērta, viegla auduma ar moderno Glencheck rakstu.
Melnas: 58% kokvilna, 42% poliesters.
Rūtainas: 65% poliesters, 35% kokvilna. 180 g/m2.
Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējais garums sievietēm: 75 cm (izmērs 36).
Iekšējais garums vīriešiem: 77 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: anīsa zaļš, melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Sievietes melns
126645
Vienība: 39,99
Sievietes anīsa zaļš Karo
126647
Vienība: 39,99
Vīrieši melns
126661
Vienība: 39,99
Vīrieši anīsa zaļš Karo
126663
Vienība: 39,99

1

c

SWEATPANT
FIT

antracīts rūtains

melns

¢¢Ēr ta jostasvieta aizmugurē un 2 gūžas kabatas

74
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Šefpavāra bikses
Move melnas
Par vienību tikai

Šefpavāra bikses
Move rūtiņu
Par vienību tikai

2

3999

Pavāru bikses | Virtuve

Slim Tapered
2

3999

¢¢Sašaurināts konusveida
griezums
¢¢Ēr ta jostasvieta aizmugurē un
aukliņa priekšā
¢¢Modernais Glencheck raksts

VIEGLS
SVARS

WWW.WERIN-TEC.COM

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

uu
Profesionālie apavi Performance lpp. 19.
2

uu
Profesionālie apavi Breeze lpp. 22

Šefpavāra bikses Move

Šefpavāra bikses ar ērtu jostasvietu un ar aukliņu, lai pielāgotu jostasvietas platumu. 2 gūžas
kabatas ar pogām, 2 kabatas sānos un jostas cilpas. Melnās bikses no elpojoša WERIN® TEC Light
materiāla. Rūtainas bikses no ērta, viegla auduma ar moderno Glencheck rakstu.
Melnas: 58% kokvilna, 42% poliesters.
Rūtainas: 65% poliesters, 35% kokvilna. 180 g/m2.
Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējais garums sievietēm: 78 cm (izmērs 36).
Iekšējais garums vīriešiem: 81 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: anīsa zaļš, melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Sievietes melns
124909
Vienība: 39,99
Sievietes anīsa zaļš Karo
126643
Vienība: 39,99
Vīrieši melns
124913
Vienība: 39,99
Vīrieši anīsa zaļš Karo
126659
Vienība: 39,99

2

c
+371 20178877

SLIM
TAPERED

antracīts rūtains

www.vega-online.lv
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melns

¢¢• Ēr ta jostasvieta aizmugurē un gūžas kabatas ar pogām

75
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Slim Fit
1

Šefpavāra bikses
Severin
Par vienību tikai

1

44 99

WWW.WERIN-TEC.COM

WWW.WERIN-TEC.COM

VIEGLS
SVARS

pl

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

¢¢Optimāla kustī bas brīvī ba
pateicoties auduma elastī bai
¢¢Ar uzšūto kabatu labajā kājā

1

uu
Profesionālie apavi Hunter lpp. 19

uu
Profesionālie apavi Breeze lpp. 22

180

Šefpavāra bikses Severin

Melnas šefpavāra bikses sievietēm un vīriešiem "cargo" stilā ar taisnu griezumu. Viegls, ērts kokvilnas un poliestera audums garantē ērtu valkāšanu pat karstās temperatūrās. Labajā augšstilbā
ir termometra kabata un cilpa pildspalvai vai daudz kam citam. Ar divām papildu cilpām virtuves
dvielim vai virtuves piederumiem, jostas cilpām un ar ērtu elastīgu jostasvietu aizmugurē. 5 kabatas
(divas kabatas sānos, vēl viena neliela kabata labajā pusē, divas kabatas aizmugurē).
58% kokvilna, 42% poliesteris. 180 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējais garums sievietēm: 78 cm (izmērs 36).
Iekšējais garums vīriešiem: 80 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Sievietes
127405
Vienība: 44,99
Vīrieši
127406
Vienība: 44,99

g/m2

1

c

SLIM
FIT

¢¢Ēr ta jostasvieta aizmugurē
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2

Šefpavāra bikses
Avito
Par vienību tikai

Pavāru bikses | Virtuve

Slim Fit
2

3999

¢¢Ar uzšūto kabatu labajā kājā
¢¢Izturīgs un ilgmūž īgs materiāls

240

2

g/m2

Šefpavāra bikses Avito

Klasiskās šefpavāra bikses sievietēm un vīriešiem ar ērtu elastīgu jostasvietu. Uzšūta kabata labajā
augšstilbā, 2 kabatas sānos, 1 gūžas kabata ar kontrastējošo malu.
65% poliesters, 35% kokvilna. 240 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējais garums sievietēm: 78 cm (izmērs 36).
Iekšējais garums vīriešiem: 80 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs sievietēm: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
¢¢Izmērs vīriešiem: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
Sievietes
117518
Vienība: 39,99
Vīrieši
117519
Vienība: 39,99

2

c

¢¢Ēr ta jostasvieta aizmugurē

+371 20178877

www.vega-online.lv
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Comfort Fit

VAIRUMA

ATLAIDE

1

2

Vīriešu šefpavāra
bikses Nathan
Par vienību tikai

18

3

Sieviešu šefpavāra
bikses Nathan
Par vienību tikai

18

39

no 5 Vienība*

Vīriešu šefpavāra
bikses Nick
Par vienību tikai

39

24 99

no 5 Vienība*

u uProfesionālie apavi Performance lpp. 19

uu
Profesionālie apavi Slip On lpp. 20

1

¢¢Ēr ta elastīga jostasvieta visapkār t
1

2

¢¢Klasisks modelis melnbalta lauzto rūtiņu rakstā

Vīriešu pavāru bikses Nathan

2

Šefpavāra bikses ar elastīgu jostasvietu melnbaltu lauzto rūtiņu
rakstā, 2 kabatas sānos un 2 uzšūtas gūžas kabatas ar velcro
iekšpusē.
100% kokvilna. 240 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 84 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: pepita
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
115409
Vienība: 19,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

Sieviešu pavāru bikses Nathan

¢¢gūžas kabatas ar praktisku velcro aizdari
3

Šefpavāra bikses ar elastīgu jostasvietu melnbaltu lauzto rūtiņu
rakstā, 2 kabatas sānos un 2 uzšūtas gūžas kabatas ar velcro
iekšpusē.
100% kokvilna. 240 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: pepita
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
120197
Vienība: 19,99

Vīriešu pavāru bikses Nick

Svītrainās vīriešu šefpavāra bikses ar elastīgu jostasvietu un
auklu, 2 kabatām sānos un plākstera gūžas kabatu ar velcro
iekšpusē.
100% kokvilna. 245 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 84 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns/balts
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100710
Vienība: 24,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 5 Vienība*
18,39
Ietaupiet 8 %!

no 5 Vienība*
18,39
Ietaupiet 8 %!

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

3

COMFORT
FIT

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

c

COMFORT
FIT

c

COMFORT
FIT

78
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Pavāru bikses | Virtuve

Comfort Fit

¢¢Ar ieaustām svī trām

4

5

Sieviešu šefpavāra
bikses Loreen
Par vienību tikai

6

Vīriešu šefpavāra
bikses Liam
Par vienību tikai

26 99

Sieviešu šefpavāra
bikses Liam
Par vienību tikai

22 99

22 99

uu
Profesionālie apavi Breeze lpp. 22

uu
Profesionālie apavi Breeze lpp. 22

4

5

¢¢Kabatas sanos un uz gurniem
4

6

¢¢2 gūžas kabatas ar praktisku velcro aizdari

Sieviešu šefpavāra bikses Loreen

5

Svītrainās sieviešu šefpavāra bikses taisnā griezumā ar elastīgu
jostasvietu visapkārt, 2 kabatām sānos un plākstera gūžas kabatu ar velcro iekšpusē.
100% kokvilna. 235 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns/balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100926
Vienība: 26,99

Vīriešu šefpavāra bikses Liam

6

Šefpavāra bikses (bez raksta) ar elastīgu jostasvietu ar
integrētu auklu, 2 kabatām sānos un 2 uzšūtām gūžas
kabatām ar velcro iekšpusē.
65% poliesters, 35% kokvilna. 240 g/m². Drīkst
mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 84 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
100944
Vienība: 22,99

balts

c
+371 20178877

¢¢Kabatas sānos un elastīga jostasvieta

COMFORT
FIT

www.vega-online.lv
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c

Sieviešu šefpavāra bikses Liam

Šefpavāra bikses (bez raksta) ar elastīgu jostasvietu ar integrētu auklu, 2 kabatām sānos un 2 uzšūtām gūžas kabatām ar
velcro iekšpusē.
65% poliesters, 35% kokvilna. 240 g/m2 . Drīkst
mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126809
Vienība: 22,99

melns

COMFORT
FIT

balts

c

melns

COMFORT
FIT

79
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Regular Fit

Vīriešu šefpavāra
bikses Colin
Par vienību tikai

Sieviešu šefpavāra
bikses Cosma
Par vienību tikai

Vīriešu šefpavāra
bikses Francis
Par vienību tikai

28 99

28 99

4999

¢¢Ātri žūstošs audums
¢¢Kabatas sānos
¢¢Viegli gludināt

1

2

uu
Profesionāli apavi Per formance lpp. 19

uu
Profesionāli apavi Per formance lpp. 19

1

uu
Profesionāli apavi Breeze lpp. 22

2

¢¢Kontrasta apmale 5 dažādās krāsās

1

3

3

¢¢Praktiskā kāju kabata ar kniedi

Vīriešu šefpavāra bikses Colin

2

Vīriešu šefpavāra bikses no viegli kopjama, ilgmūžīga auduma
ar kontrastējošo malu, 2 uzšūtām kabatām, gūžas kabatām un
kabatām sānos ar kniežu aizdari.
65% poliesters, 35% kokvilna. 245 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns/kazenes, melns/pelēks, melns/mango, melns/
sarkans, melns/balts
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
100864
Vienība: 28,99

¢¢Jostasvietu var noregulēt

Vīriešu šefpavāra bikses Francis

3

Vīriešu šefpavāra taisna griezuma bikses no viegli kopjama, ilgmūžīga auduma, 2 uzšūtām kabatām, gūžas kabatām un kabatām sānos ar kniežu aizdari.
65% poliesters, 35% kokvilna. 245 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 50).
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66
101211
Vienība: 28,99

melns/balts

melns/
mango

melns/
sarkans

c

melns/
kazenes

Sieviešu šefpavāra bikses Cosma

Funkcionālās sieviešu šefpavāra bikses no augstas kvalitātes
un viegli kopjama auduma. Ar ventilācijas iešuvēm uz kājām un
virs sēžamvietas, lai nodrošinātu optimālu ventilāciju. Kabatas
sānos un jostas cilpas. Regulējama jostasvieta integrēta elastīga
aukla ar fiksatoru.
65% poliesters, 35% kokvilna. 245 g/m². Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm, izmērs 36.
¢¢Krāsa: melns
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
100971
Vienība: 49,99

melns/
pelēks

REGULAR
FIT

c

REGULAR
FIT

c

REGULAR
FIT
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balts

mango

sarkans

bordo

kazenes

ābols

Aksesuāri | Virtuve

6
olīvu

melns
džinsu
pelēcīgi brūns

koka-brūns

pelēks

Bandana
Par vienību tikai

4

grafīta

4

melns

DAUDZUMA

Matu lente
Curly
Par vienību tikai

5

ATLAIDE

19

5 99

melns

no 50 Vienība*

balts

dzeltens

mango

oranžs

rūsas brūns

sarkans

bordo

kazenes

plūmju

rozā

ābols

sūnu zaļš

olīvu

zaļš

dūmu zils

tirkīza

tumšzils

zils

jūras zils

pelēcīgi brūns

koka-brūns

maigi pelēks

pelēks

grafīta

7

Apaļas pērļu pogas
Iepakojumā 12 no

3 99
melns

4

zelta

sudraba

Bandana

5

Galvassegas ar lentēm individuālai platuma regulēšanai.
Krāsa: 100% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Džinsa krāsa: 100% kokvilna. Drīkst mazgāt 40 °C.
¢¢Krāsa: ābols, bordo, kazenes, koka-brūns, džinsu, grafīta,
pelēks, mango, sarkans, melns, pelēcīgi brūns, balts
krāsains
100925
Vienība: 5,99
džinsu
115658
Vienība: 7,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
krāsains

melns

no 10 Vienība* no 20 Vienība* no 50 Vienība*
5,39
4,79
4,19
Ietaupiet 10 %! Ietaupiet 20 %! Ietaupiet 30 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

galvaskauss

Matu lente Curly

7

Matu lente no trikotāžas auduma ar ērtu elastīgu joslu.
65% poliesters, 35% kokvilna. 30 °C maiga mazgāšana.
¢¢Krāsa: melns
117553
Vienība: 5,99

f
6

Cepure Cuba

Cepure dažādās krāsās. Lielumu var noregulēt ar siksnu galvas
aizmugurē.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
¢¢Krāsa: olīvu, melns
126635
Vienība: 9,99

c b
+371 20178877

futbols

www.vega-online.lv
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Itālija

Apaļas pērļu pogas

Atbilstoši visām mūsu klāsta šefpavāra jakām. Apaļas pērļu
pogas ir pieejamas iepakojumā pa 12.
¢¢Krāsa ziedu: ābols, zils, bordo, kazenes, koka-brūns,
tumšzils, dzeltens, grafīta, pelēks, zaļš, maigi
pelēks, mango, sūnu zaļš, jūras zils, olīvu,
oranžs, plūmju, rozā, dūmu zils, rūsas brūns,
sarkans, melns, pelēcīgi brūns, tirkīza, balts
¢¢Krāsa ziedu mirdzošs: zelta, sudraba
¢¢Krāsa ziedu plakans: melns
¢¢Motīvs: futbols, galvaskauss, Itālija
bez raksta
100972
Iepakojumā 12: 3,99
bez raksta, spīdīgas
127368
Iepakojumā 12: 6,49
plakanas
101766
Iepakojumā 12: 3,99
Motīvs futbols
101099
Iepakojumā 12: 6,49
Motīvs galvaskauss
101269
Iepakojumā 12: 6,49
Motīvs Itālija
101098
Iepakojumā 12: 6,49

c
81
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Sieviešu darba tērps
Maila
Par vienību tikai

24 99

2

1

82
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VIEGLS
SVARS

pl

Uzkopšana
& Aprūpe

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

Ir labi justies labi

Sieviešu darba tērps
Cassandra
Par vienību tikai

2999

Ilgmūžīgs, elpojošs un ērts audums: tieši tādam ir jābūt to darbinieku darba apģērbam, kas darbojas uzkopšanā un aprūpē. Mēs
nekad neaizmirstam par stilu, jo JOBELINE vienmēr pievērš uzmanību izskatam un labsajūtai.

JAUNĀ
KRĀSA

¢¢Mo derns griezums
¢¢K niežu aizdare
¢¢Praktiskas uzšūtas kabatas priekšpusē
¢¢Īpaši viegls un viegli kopjams audums

¢¢Pagarināts modelis, ēr ts garums (sedz
sēžamvietu)
¢¢Praktiskas kabatas sānos
¢¢Īpaši viegls un viegli kopjams audums
¢¢Ar noņemamu siksnu

1

1 Sieviešu darba tērps Cassandra

Viegli kopjams darba tērps sievietēm ar īsām piedurknēm, kniežu
aizdari un divām kabatām sānos. Individuāli 2 regulējams platums, pateicoties jostai.
65% poliesters, 35% kokvilna. 160g/m2. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 85 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: bordo, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 piedurkņu modelis
126638
Vienība: 29,99
sievietēm

balts

2

Sieviešu darba tērps Maila

Darba tērps ar īsām piedurknēm, ar kniežu aizdari un divām
uzšūtām kabatām priekšā.
65% poliesters, 35% kokvilna. 160g/m2. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 70 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: bordo, melns, pelēcīgi brūns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
1/2 piedurkņu modelis
126641
Vienība: 24,99
sievietēm

bordo pelēcīgi melns
brūns

balts

NEW

NEW

c
Darba tērpi

lpp. 82

bordo pelēcīgi melns
brūns

c
Bikses

lpp. 85
83
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1

2

¢¢Izturīgs, robusts
materiāls

Darba tērps
Erika
Par vienību tikai

¢¢2 lielas kabatas

21

15

Ornāts
Heike
Par vienību tikai

21

15

¢¢viegli kopjams
produkts

no 5 Vienība*

3

¢¢viegli kopjams
katūns
Darba
tērps
Veda tikai

¢¢nav jāgludina

24 99

no 5 Vienība*

¢¢ātri žūstoša

VAIRUMA

ATLAIDE
1

Darba tērps Erika

VIEGLS
2

Darba tērps, kam ir iespējams pieskaņot aksesuārus, V-veida
kakla izgriezums un 2 kabatas.
Modelis baltā krāsā: 100% kokvilna. Drīkst mazgāt 95 °C.
Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 73 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: zils, zaļš, jūras zils/balts, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
bez piedurknēm, baltā krāsā
119265
Vienība: 22,99
bez piedurknēm, krāsains
100685
Vienība: 22,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

SVARS

Ornāts Heike

Pievilcīgs ornāts ar dekoratīvo kontrastējošo maliņu, 2 kabatas
un pogas sānos
Modelis baltā krāsā: 100% kokvilna. Drīkst mazgāt 95 °C.
Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 78 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: zils, zaļš, jūras zils/balts, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
bez piedurknēm, baltā krāsā
119266
Vienība: 22,99
bez piedurknēm, krāsains
100684
Vienība: 22,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.

no 5 Vienība*
21,15
Ietaupiet 8 %!

no 5 Vienība*
21,15
Ietaupiet 8 %!

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

balts

zaļš

balts:

e

zils

jūras zils/
balts
krāsains:

c

pl

3

īp ši
ā ns a r iā ls
mate

Darba tērps Veda

Darba tērps no viegli kopjama katūna ar 2 lielām uzšūtām kabatām, ieskaitot integrētu mobilā tālruņa kabatu labajā pusē un
krūšu kabatu. Pogu aizdare.
60% poliesters, 40% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Muguras garums: 73 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: zils/balts, balts/kazenes, balts/pelēcīgi brūns
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
1/2 piedurknes svītrains
117547
Vienība: 24,99
1/2 piedurknes bez raksta
120132
Vienība: 24,99

*neatkarīgi no krāsas un izmēra

balts

zaļš

balts:

zils

e

jūras zils/
balts
krāsains:

c

zils/balts

balts/kazenes balts/pelēcīgi brūns

c

84
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5

Sieviešu bikses
Rina
Par vienību tikai

Sieviešu bikses
Anuk
Par vienību tikai

24 99

¢¢lai iegūtu vēl vairāk

6

Halāti & Bikses | Uzkopšana un apkope

4

Sieviešu bikses
Lexi
Par vienību tikai

2999

26 99

Īpaši ērts, pateicoties
kustības brīvība

4

Sieviešu bikses Rina

5

Sieviešu bikses ar 5 kabatām ar elastīgu joslu sānos un taisnu
kāju griezumu.
65% poliesters, 35% kokvilna. Drīkst mazgāt 60 °C.
Iekšējās šuves garums: 80 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
100904
Vienība: 24,99

balts

Sieviešu bikses Anuk

melns

c
+371 20178877

6

Viegli kopjamas sieviešu bikses baltā krāsā. 5-kabatas stils ar
elastīgo joslu, ko var regulēt platumā.
96% kokvilna, 4% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Iekšējas šuves garums: 79 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126821
Vienība: 29,99

www.vega-online.lv
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balts

b

melns

Sieviešu bikses Lexi

Baltas Capri bikses sievietēm 5-kabatas stilā ar elastīgu joslu,
ko var regulēt platumā.
96% kokvilna, 4% spandekss. Drīkst mazgāt 40 °C.
Iekšējas šuves garums: 53 cm (izmērs 36).
¢¢Krāsa: melns, balts
¢¢Izmērs: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
126819
Vienība: 26,99

balts

melns

b
85
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APRŪPES INSTRUKCIJAS
Produktu atsauces

MĒRĪŠANA
Sievietes
Pasūtījuma
izmērs

Viegls svars

Viegli
gludināms

Īpaši viegla svara produkti, kuru
svars ir mazāks par 200 g/m2.

Tīrīšana

a b c e
f g
w
)

Normāla mazgāšana

Delikāta mazgāšana

Mazgāšana ar rokām

Ķīmiskā tīrīšana

Pieguļošie topi

2
Starptautiskais
izmērs
Krūšu apkārtmērs

3

4

Viduklis

Gurni

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

Vīriešiem
Pasūtījuma
izmērs

Taisns griezums

2
Starptautiskais
izmērs
Krūšu apkārtmērs

42

3

5

Viduklis

Lekšējā šuve

82 - 85

70 - 73

77 - 79

44

S

86 - 89

74 - 77

78 - 80

46

S

90 - 93

78 - 81

79 - 81

48

M

94 - 97

82 - 85

80 - 82

iekļūst mūsu klāstā. Jebkuram produktam ir jānodrošina visaugstākā

50

M

98 - 101

86 - 89

81 - 83

kvalitāte. Lai garantētu, ka mēs spējam noturēt mūsu augstas kvalitātes

52

L

102 - 105

90 - 94

82 - 84

54

L

106 - 109

95 - 99

83 - 85

56

XL

110 - 113

100 - 104

84 - 86

58

XL

114 - 117

105 - 109

85 - 87

60

2XL

118 - 121

110 - 114

86 - 88

62

2XL

122 - 125

115 - 119

87 - 89

Tāpēc viesu apkalpošanas nozarē ir svarīgi pareizi kārtot veļu un mazgāt

64

3XL

126 - 129

120 - 124

88 - 90

līdzīgas krāsas kopā. Nekad nejauciet balto veļu ar krāsaino. Nelieciet

66

3XL

130 - 133

125 - 129

89 - 91

Viduklī sašaurināts modelis
Protams, ikviens savus jaunos JOBELINE produktus vēlēsies valkāt atkal
un atkal. Tas ir tieši tas, ko arī mēs gribam. Tieši tāpēc ne visi produkti

kritērijus un standartus.
Jūs arī varat pal īdzēt produktiem izskatīties jauniem vēl ilgāku laiku:
lūdzu, ņemiet vērā mazgāšanas un kopšanas instrukcijas, nepārsniedzot
norādītās maksimālās temperatūras. Daudzi JOBELINE produkti ir jāmazgā
60 °C temperatūrā. Atbilstoši norādījumiem dažus var pat vārīt un balināt,
atkarībā no norādes uz tekstilizstrādājuma. Šo temperatūru ievērošana
palīdzēs saglabāt veļu tīru un higiēnisku.
Noteikti jūsu garastāvoklis neuzlabosies, ja balti krekli pēkšņi kļūs rozā.

veļas mašīnā pārāk daudz veļas. Tas palīdz izvairīties no nevajadzīgas

68

4XL

134 - 137

130 - 134

90 - 92

veļai izmantojiet mazgāšanas līdzekli bez balinātāja.

70

4XL

138 - 141

135 - 139

91 - 93

Nav pamata bažām. Visi produkti var sarauties līdz 3 %.

72

5XL

142 - 145

140 - 144

92 - 94

74

5XL

146 - 149

145 - 149

93 - 95

sakrunkošanās un bieži vien var pat glābt no gludināšanas. Krāsainai

Vai jums ir nepieciešams vairāk informācijas par mazgāšanu un kopšanu?
Apskatiet www.vega-online.lv

Vīriešu krekli

Plašāka
informācija
par jūsu
profesionālo
apavu aizsardzības
klasēm:
www.vega-online.lv

Krūškurvja un vidukļa izmērs nodrošina pareizo kreklu mērīšanu.

37

38

39

40

41

42

1

Apkakle = Pasūtījuma izmērs

2

Krūšu apkārtmērs

90 - 93

98 - 101

106 - 109

3

Viduklis

78 - 81

86 - 89

95 - 99

1

Apkakle = Pasūtījuma izmērs

43

2

Krūšu apkārtmērs

114 - 117

122 - 125

130 - 133

3

Viduklis

105 - 109

115 - 119

125 - 129

44

45

46

47

48

Jūsu pasūtījuma izmērus var noskaidrot, ja salīdzināt jūsu ķermeņa
izmērītās vērtības ar tabulās norādītajiem izmēriem.

86
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1

IZMĒRS NEDER?
TĀDS NETIEK PIEDĀVĀTS!
Apkopes instrukcijas un izmēru rokasgrāmata | Lietas, kas jāzina

VAI IR NEPIECIEŠAMS IZMĒRĪT?
DARAM ŠĀDI!

Apkakle

Izmēriet kakla
apkārtmēru
brīvi zem balsenes.

2

Krūšu
apkārtmērs

Izmēriet platāko punktu
ap krūtīm horizontāli.

3

Viduklis

Izmēriet brīvi
augšdaļas šaurākajā
punktā, piemēram,
vēdera pogas
augstumā.
4

Pārāk garš? Nepareiza garuma piedurknes? JOBELINE tādu nepiedāvā.
Mūsu saīsināto piedurkņu modeļi šefpavāra jakām, krekliem, blūzēm
un T-krekliem. Modeļi ar garām piedurknēm viegli pārtop par 1/2
piedurkņu modeļiem. Tikpat viegli varat saīsināt priekšautus un
bikses. Pastāstiet mums, kādus tieši izmērus jūs meklējat – mūsu
pārveidošanas pakalpojumu dienests būs priecīgs izpildīt jūsu vēlmes.

Gurni

Izmēriet
visplatākajā
sēžamvietas vietā.

Šis pakalpojums par zemu cenu tiek piedāvāts vairākām
vienībām un tiek veikts desmit dienu laikā.

MŪSU PAKALPOJUMI
Izmaksu taupošs pārveidošanas pakalpojums
Tiek piedāvāts vairākām vienībām
Ātrā izpilde 10 darba dienu laikā
(ja preces ir noliktavā un pasūtījums ir skaidri saprotams)
Nav minimālā pasūtījuma daudzuma

Pielāgošanas pakalpojums

5

6,60

Saīsināt šefpavāra jaku /blūzi /kreklu (ar garām piedurknēm
1/2 piedurknes)

6,60

Saīsināt priekšauta platumu

6,60

Saīsiniet priekšauta garumu

4,40

Vairāk informācijas vietnē
www.vega-online.lv
vai zvanot uz mūsu apkalpošanas dienestu
+371 20178877.

Lekšēja šuve

Izmēriet no kājstarpes līdz grīdai.

+371 20178877

Cena par apģērba gabalu

Saīsināt bikses

www.vega-online.lv
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Satura
rādītājs
Tas jums palīdzēs atrast savu iecienītāko produktu.
Tieši jūsu darbības laukā:
Kurpes �������������������������������������������������������������������������������������������� 16 – 25

Virtuve �������������������������������������������������������������������������������������������� 62 – 81

Pakalpojumi ���������������������������������������������������������������������������� 26 – 61

Uzkopšana un apkope ������������������������������������������������� 82 – 85

Aksesuāri

Darba priekšauti
����������������������������������������������

81

Ben

������������������������������������������������������������������������

61

Botero

Apaļas pērļu pogas
Bikšturi

Cepure Cuba

���������������������������������������������������

60, 81

Kaklasaite
Bo ��������������������������������������������������������������������������������
Bo šaura��������������������������������������������������������������������
Classic ����������������������������������������������������������������������
Terry ���������������������������������������������������������������������������

29

Breeze

39

Easy

��������������������������������������������

39
36

Happy

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

41

���������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������

Botero Herringbone
Dario

60
60
60
60

Kurpes

Faro

�������������������������������������������������������������������������

32

����������������������������������������������������������������������������

33

Galway
Gusto
Lenox

����������������������������������������������������������������������������

37

��������������������������������������������������������������������������

22

�������������������������������������������������������������������������������

25

���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

23, 29

Performance

���������������������������������������������������

17, 19

���������������������������������������������������

19

Slip On

������������������������������������������������������������������������

20

��������������������������������������������������������������������������

21

Performance Pro

Kasiera soma
Anton ������������������������������������������������������������������������� 61
Jerry ��������������������������������������������������������������������������� 61
Tom ����������������������������������������������������������������������������� 61

Lionel ���������������������������������������������������������������������������� 45

Trainer

Miko ������������������������������������������������������������������������������� 33

Trainer Pro

Maks
Fred ���������������������������������������������������������������������������� 61
Salzburg ������������������������������������������������������������������ 61

Priekšauts Ramie

Matu lente Curly

������������������������������������������

Piedurkņu turētājs

31, 81

�����������������������������������������������

Plakanā cepure Flin

61

�������������������������������������������

60

Taurenis
Classic ����������������������������������������������������������������������
Dot ������������������������������������������������������������������������������
Herringbone ����������������������������������������������������������
Marco ������������������������������������������������������������������������

60
60
60
60

Mora

������������������������������������������������������������������������������

Nando
Ramie
Taras

���������������������������������������������������������������������������

43
34

���������������������������������������������������������������������������

34

Taras džinsu

�������������������������������������������������������������

41
37

Erika

������������������������������������������������������������������

83

������������������������������������������������������������������������������

84

������������������������������������������������������������������������������

77

Colin

������������������������������������������������������������������������������

80

Cosma

��������������������������������������������������������������������������

80

Francis

�������������������������������������������������������������������������

80

������������������������������������������������������������������������������

79

��������������������������������������������������������������������������

79

������������������������������������������������������������������������������

75

Loreen
Move

�������������������������������������������������������������������������

78

�������������������������������������������������������������������������������

78

Nathan

����������������������������������������������������������������������������

84

Maila

�����������������������������������������������������������������������������

83

Nick

Veda

�������������������������������������������������������������������������������

84

Severin ������������������������������������������������������������������������� 76
Sweatpant

Anuk

������������������������������������������������������������������������������

85

Kleitas

Chino

����������������������������������������������������������������������������

58

Livia

�����������������������������������������������������

29, 59

Lexi

��������������������������������������������������������������������������������

85

Rina

�������������������������������������������������������������������������������

85

Blūzes
Cara

Avito

Heike

Bikses
Jeans Dover

�������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

Livia Chambray

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

31

Priekšauti

31

Ben

���������������������������������������������������������������������������������

74

29

Botero

���������������������������������������������������������������������������

39

Krekli

Melek

����������������������������������������������������������������������������

33

Bruce

Mora

������������������������������������������������������������������������������

35

Cato
50

21

Pavāru bikses

Liam

Darba tērpi & Ornāti
Cassandra

����������������������������������������������������������������

35

�������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

24

Liberty Knit

����������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������

55

46, 47

Nando

���������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

37

Ramie

���������������������������������������������������������������������������

34

Stella

����������������������������������������������������������������������������

31

�����������������������������������������������������������

47

Nando džinsu

�������������������������������������������������������������������

27

�����������������������������������������������������������������������������������

49

Cato Comfort

Cecaria ������������������������������������������������������������������������� 55

Chambray

Chambray

�������������������������������������������������������������������

27

Fly

Filipa

�����������������������������������������������������������������������������

51

Jean

�������������������������������������������������������������������������������

50

Fiore

������������������������������������������������������������������������������

53

Kim

��������������������������������������������������������������������������������

52

Jean

�������������������������������������������������������������������������������

50

Marc

������������������������������������������������������������������������������

51

Šefpavāra galvassegas

Kate

�������������������������������������������������������������������������������

54

Noah

������������������������������������������������������������������������������

53

Bandana

Kim

��������������������������������������������������������������������������������

52

Oliver

�������������������������������������������������������������������

29, 46

43

���������������������������������������������������������������������

Matu lente Curly

������������������������������������������

81

31, 81

88
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uu
Blūze Kate lpp. 54

uu
Darba priekšauts Miko lpp. 33

Šefpavārs jakas-/krekli
Advanced
Alia

...................................................................

68

.................................................................................

69

Carter

............................................................................

63

Delight

.........................................................................

91

Jannis

...........................................................................

66

Leon ............................................................................... 67
Levi

................................................................................

Luisa

.............................................................................

+371 20178877

uu
Priekšauts Melek lpp. 33

Milan

.............................................................................

71

Paolo

.............................................................................

70

Bistro

............................................................................

57

66

Blake

.............................................................................

56

........................................................

68

Classic

........................................................................

69

Limerick ...................................................................... 56

..............................................................................

65

Pauline
Pirlo

........................................................................

70

...............................................................................

Premium Chef
Samuel
Scott

Vestes

.........................................................................

57

64
67

www.vega-online.lv
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VISPĀRĪGI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1
Pakalpojumu sniedzējs un diapazons
Šie VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI attiecas uz visiem pasūtījumiem, kurus veicat HRC
group MB, Ulonų iela1, Vilnius, LT-08240, ko pārstāv uzņēmuma rīkotājdirektors Rasa Rudokaitė.
Pakalpojumu dienests: no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:00 līdz 18:00, piektdienās 9:00 līdz
17:00, tālr. +371 20178877.
e-pasts: info@vega-online.lv, interneta veikals: www.vega-online.lv. Mūsu preces tiek piedāvātas tikai juridiskām personām.
Mūsu piegādes, pakalpojumi un piedāvājumi tiek sniegti tikai, pamatojoties uz šiem VISPĀRĪGIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, kas attiecas arī uz visām turpmākajām darījumu
attiecībām, pat ja par tām nav skaidri panākta vienošanās. Jūsu vai jebkuras trešās puses
uzņēmējdarbības noteikumi netiek piemēroti pat tad, ja konkrētā gadījumā mēs neiebilstam
pret to piemērošanu.
Līguma valodas ir tikai vācu vai angļu.
Jūs varat piekļūt un izdrukāt mūsu pašlaik spēkā esošos VISPĀRĪGOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS tīmekļa vietnē: www.vega-online.lv.
2
Līguma noslēgšana
Preču piedāvājums tiešsaistes veikalos, katalogos un reklāmās nav saistošs piedāvājums pirkuma līguma noslēgšanai. Drīzāk šāda uzrādīšana ir nesaistošs uzaicinājums pasūtīt preces
pa tālruni, faksu, e-pastu vai tiešsaistē. Saņemot jūsu pasūtījumu, mēs pārbaudīsim, vai pasūtītie priekšmeti ir pieejami, un pēc tam sniegsim individuālu piedāvājumu, kuru jūs varat
pieņemt rakstiski vai apmaksājot pasūtījumu. Mūsu piedāvājums ir spēkā 14 dienas. Pirkuma
līgums par precēm vai pakalpojumiem tiek noslēgts tikai tad, ja apmaksājat piedāvājumā
norādīto summu vai skaidri pieņemat mūsu piedāvājumu rakstiski. E-pasta sūtīšana ir rakstisks
piekrišanas apliecinājums.
3
Cenas
Cenas attiecas uz piegādes apjomu un pakalpojumiem, kas norādīti mūsu individuālajā piedāvājumā. Cenas ir norādītas EURO ex works, pieskaitot iepakošanas un piegādes maksu un
attiecīgā gadījumā pieskaitot likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli. Muitas nodevas,
maksājumus un citas valsts nodevas maksā saņēmējs.
4
Apmaksas noteikumi
Mūsu individuālie piedāvājumi var tikt apmaksāti pēc jūsu izvēles ar bankas pārskaitījumu,
ar Paysera starpniecību.
5
Kompensācijas; tiesības uz aizturēšanu
Jums ir tiesības uz kompensāciju tikai tad, ja jūsu pretprasībai nav turpmākas tiesiskās palīdzības vai mēs to neapstrīdam. Tiesības uz kompensāciju var izmantot tikai tad, ja jūsu pretprasība tiek balstīta to pašu līgumattiecību ietvaros.
6
Izpilde, piegāde; īpašumtiesību saglabāšana
Visu šo līgumisko attiecību saistību izpildes vieta ir Vilnius, Lietuva, ja vien nav norādīts citādi.
Mēs izvēlēsimies nosūtīšanas veidu un iepakojuma veidu atbilstoši mūsu labākajai praksei.
Ja vien nav panākta cita vienošanās, preces tiek piegādātas pēc maksājuma saņemšanas
no mūsu noliktavas uz jūsu norādīto piegādes adresi. Preces paliek mūsu īpašumā līdz ir samaksāta pilna pirkuma cena. Jebkuriem mūsu paziņotiem preču piegādēm vai pakalpojumu
sniegšanas datumiem vai termiņiem ir informatīvais raksturs. Tie nekad neuzliek mums nekādas saistības, ja vien mēs nesolām noteiktu laiku vai datumu. Attiecībā uz preču nosūtīšanu
jebkurš piegādes termiņš vai piegādes datums attiecas uz nodošanas laiku pārvadātājam,
pārvadājuma darbuzņēmējam vai citai trešai personai, ko mēs esam iesaistījuši sūtīšanas procesā. Lai gan principā mēs piegādājam uz jebkuru vietu pasaulē, mēs paturam tiesības izlemt
par pasūtīto preču piegādi katrā konkrētajā gadījumā. Mēs neuzņemamies atbildību par
jebkādu piegādes nespēju vai piegādes aizkavēšanos, ja to izraisa nepārvaramās varas apstākļi vai jebkādi citi apstākļi, kas līguma noslēgšanas brīdī nebija paredzami. Mums ir tiesības
atsaukt līgumu, ja šādi apstākļi mums būtiski apgrūtina vai padara par neiespējamu piegādi
vai pakalpojumu sniegšanu. Ja šāds šķērslis ir tikai īslaicīgs, piegādes un pakalpojumu sniegšanas termiņus attiecīgi pagarina. Mums ir tiesības veikt daļēju piegādi, ja jūs varat izmantot

piegādes daļu, kas jums tiek piegādāta saskaņā ar līguma mērķi. Tas nerada jums papildu
izdevumus par atlikušās preces piegādi. Mēs paturam īpašumtiesības uz precēm līdz pilnai
apmaksai saskaņā ar esošām biznesa attiecībām. Pirms preču īpašumtiesību nodošanas, nav
atļauta preču īpašumtiesību rezervēšana, ieķīlāšana vai nodošana kā nodrošinājumu.
7
Tiesības atgriezt preces
Jūs pērkat bez riska, jo jums ir tiesības atgriezt preci desmit dienu laikā pēc preces saņemšanas. Šīs tiesības neattiecas uz precēm, kas jau ir tikušas izmantotas vai ir netīras, kuras
izgatavotas pēc klienta specifikācijām (piemēram, viesnīcas nosaukumu drukāšana) vai ir
skaidri pielāgotas personiskajām prasībām. Lai īstenotu savas atgriešanas tiesības, nosūtiet
neizmantotās un tīrās preces atpakaļ mums uz sava rēķina, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā, vai līdzīgā drošā iepakojumā kopā ar visiem piederumiem un visiem iepakojuma
komponentiem.
8
Garantija
Garantijas termiņš ir viens gads no preču piegādes. Jums ir pienākums nekavējoties un ar
pienācīgu rūpību pārbaudīt preces kvalitāti, defektu esamību un neatbilstošu daudzumu.
Gadījumā ja jums ir pretenzijas, septiņu dienu laikā pēc preces saņemšanas, jums mums ir
jāziņo par jebkādiem acīmredzamiem defektiem. Pietiek, ja paziņojumu par defektiem nosūta noteiktajā termiņā. Tas attiecas arī uz visiem slēptiem defektiem, kas tika konstatēti vēlāk attiecībā uz atklāšanas laiku. Garantijas prasības nevar pieteikt, ja jūs neizpildāt savu
pienākumu pārbaudīt un paziņot mums par defektu. Jebkura defekta gadījumā mēs pēc
mūsu izvēles veicam turpmāku uzlabošanu vai aizstāšanu, veicot preces piegādi (papildu
sniegums). Preces uzlabošanas gadījumā mums nav jāsedz papildu izmaksas, kas radušās, ja
preces tiek nogādātas citā vietā, nevis līguma izpildes vietā, ja vien šāda nodošana neatbilst
paredzētajam preču lietojumam. Ja papildu izpilde neizdodas divreiz, jums ir tiesības pēc
izvēles pieprasīt atlaidi vai atsaukt līgumu.
9
Atbildība
Neierobežota atbildība: mēs esam atbildīgi par tīšu nodomu un rupju nolaidību. Nelielas nolaidības gadījumā mēs esam atbildīgi saskaņā ar produktu atbildības akta noteikumiem un
par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies jebkuras personas dzīvībai, ķermenim vai veselībai. Atbildības ierobežošana: turklāt mēs jebkurā nelielas nolaidības gadījumā uzņemamies
atbildību tikai par būtisku līgumsaistību pārkāpumu, t. i., līgumsaistību izpildi, kas nodrošina
līguma pienācīgu izpildi un uz ko līguma partneris parasti var paļauties. Šis atbildības ierobežojums attiecas arī uz mūsu pilnvarotajiem aģentiem.
10 Nobeiguma noteikumi
Ja kāds no šiem VISPĀRĪGIEM NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM zaudē spēku vai kļūst spēkā
neesošs, tas neietekmē atlikušo noteikumu spēkā esamību. Ja kāds noteikums, kas faktiski nepieciešams, nav ietverts līgumā, kas noslēgts starp jums un mums, vai šajos VISPĀRĪGOS NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS puses apņemas vienoties par spēkā esošu noteikumu, par kuru
tās būtu vienojušās, ņemot vērā to komerciālos mērķus, ja tās būtu realizējušas šo nepilnību.
11 Tiesību akti un jurisdikcija
Jebkuru līgumu starp jums un mums reglamentē tikai Lietuviešu tiesību akti, izņemot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskās preču pārdošanas līgumiem (CISG)
piemērošanu. Jurisdikcija par jebkuru strīdu, kas izriet no vai ir saistīta ar līgumu, kas tiek noslēgts starp jums un mums, ir Vilnius, Lietuva.
12 Datu aizsardzība
Mēs apstrādājam jūsu personas datus pasūtījumu apstrādes nolūkā un, ja nepieciešams,
nosūtīsim jums papildu piedāvājumus no trešajām pusēm. Šajā kontekstā mēs arī regulāri
iesniedzam datus apstrādātājiem. Sīkāka informācija un informācija par jūsu datu apstrādi
atrodama vietnē www.vega-online.lv.

Vilnius, 2021. gada janvāris

90

090-090_JL_0321_UU_098-000_DE.EN.CZ.SK.HU.FI.PL.HR.RO.LV.LT.IS.IE.IP.indd 90

27.01.21 21:17

U3
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191 x 270

Bērnu sejas
maska
Par vienību tikai

3

1

JAUNĀ
KOLEKCIJA

99

1

1

Jaunais produkts, kas jums
noteikti ir jāiegūst!
balts

1

rozīgs

bordo

pelēcīgi brūns

zaļš

olīvu

pelēks

zilganpelēks

melns

Chambray

DAUDZUMA

ATLAIDE

puķains

Vispārīgi noteikumi un nosacījumi | Lietas, kas jāzina

R

Sejas maska Atkārtoti lietojams produkts

Pieaugušajiem un bērniem no 6 līdz 12 gadiem. 2-slāņu (atkārtoti lietojams produkts). Ar integrētu
kabatu iekšējā oderē, lai varētu izmantot filtru. Elpojošs materiāls, mazgājams līdz 90 °C. Viens izmērs
der visiem, platums regulējams ar elastīgām siksnām un aizbāžņiem (aiz auss). Deguna klipsis. Šis
produkts nav medicīnas ierīce, nav sertificēta. Higiēnas prece: nav maināma.
Iekšējais oderējums: 100% kokvilna. Ārējais audums: puķains + zilgani pelēks 100% kokvilna. Ar zirga motīvu 50% kokvilna, 50% poliesteris. Drīkst mazgāt 60 °C. Citas krāsas
65% poliesters, 35% kokvilna. 90 °C mazgāšana.
Unisex balts
Unisex rozīgs
Unisex bordo
Unisex pelēcīgi brūns
Unisex zaļš
Unisex olīvu
Unisex pelēks
Unisex zilganpelēks
Unisex melns
Unisex Chambray
Unisex puķains

157283
157280
163787
157282
157278
163789
157259
163790
157281
157348
157347

Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99
Vienība: 5,99

Bērnu rozīgs
Bērnu zaļš
Bērnu pelēks
Bērnu
Ar zirga motīvu

157313
157310
157311
157314

rozīgs

zaļš

pelēks

Ar zirga motīvu

Vienība: 3,99
Vienība: 3,99
Vienība: 3,99
Vienība: 3,99

Filtrs sejai maska 157261 Iepakojumā 10: 4,99
Iepakojumā 50: 19,99

Jo vairāk nopirksiet, jo vairāk ietaupīsiet.
Bērnu
Unisex

no 10 Vienība*

no 100 Vienība*

no 500 Vienība*

3,59
5,39
Ietaupiet 10 %!

3,39
5,09
Ietaupiet 15 %!

3,19
4,79
Ietaupiet 20 %!
*neatkarīgi no krāsas un izmēra

¢¢Maska ar integrētu kabatu papildu filtra ieliktņiem

Ideāli piemēroti produkti viesnīcu un ēdināšanas uzņēmumiem
IEDVESMAS

DIZAINS

MŪSDIENĪGI

PĀRDOMĀTI

NOTIS VIESU

TEKSTILS

DARBA

ĀTRI UN

APKALPOŠANĀ

GREZNĪBA

APĢĒRBI

EKONOMISKI

Atklājiet mūsu zīmolus.
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Šefpavāra apģērba
šiks izskats:
Sieviešu šefpavāra jaka Levi
ar 1/2 piedurknēm

48 99
,

(lpp. 64)

uu
Pavāru bikses Sweatpant lpp. 74

uu
Droš ī bas apavi Trainer Pro lpp. 21

ForHoreca
Style solutions

HRC group MB
Ulonų str 1
LT – 08240 Vilnius
Lietuva

www.vega-online.lv
Tālrunis +371 20178877
info@vega-online.lv

LV0321JL

Part of HRC group

Sazinieties ar JOBELINE mēs ar nepacietību gaidām
jūsu zvanu!

Piedāvājums ir pieejams tikai profesionāļiem. Pārdošana privātpersonām nenotiek. Visas cenas ir norādītas € bez PVN. Cenas spēkā līdz 31.12.2021. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi atrodami
tiešsaistē www.vega-online.lv. Ir iespējamas kļūdas un drukas kļūdas. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienas: 09:00 līdz 18:00.
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