


Tunika 13102

Wykonana ze szlachetnej tkaniny, łączona jest z jedwabiem. Tkanina 
jedwabna jest przetykana metalową nitką i dodatkowo łączona z bawełną 
- 100%. Zastosowano kolor beżowy połączony z białym. Tunika wiązana na 
szyi o długości do kolan. Można ją nosić zarówno jako strój dzienny, jak i na 
specjalne okazje - np. na plażę czy weekendowy spacer.

Płaszcz 912

Wykonany z tej samej tkaniny, jak poprzedni model. Splot tkanin - jedwab i 
metalowa nitka, co daje wizualnie połyskujący efekt. Płaszcz ma wypustki, 
wykonane z bawełny 100%. Zapinany na zamek dwusuwakowy, lamowany 
od środka.
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Sukienka 1392

W kolorze białym, wykonana z koła, uszyta z bawełny. W górnej i dolnej 
części sukienki pojawiają się wypustki zrobione z taśmy rypsowej.

Sukienka bombka 1391

Utrzymana w tonacji czarno-białej wykonana z dzianiny. W modelu 
zastosowano dwa rodzaje dzianiny - jedna jest gładka, druga natomiast 
posiada strukturę, na której naszyto czarną, elastyczną koronkę.
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Tunika 13108

Wykonana z jedwabiu, w tonacji biało-czarnej, z motywem kwiatowym.  
W górnej części jest naszyta czarna koronka obszyta taśmą ozdobną.

Sukienka 7109

Wykonana z jedwabiu, biało-czarna, specyficznie krojona, zastosowano  
w tym projekcie cztery elementy kwadratowe, zszywane. Można ją wziąć na 
urlop lub wyjazd do SPA.

4



Sukienka 192

Do uszycia sukienek jasnej i ciemnej wykorzystano wełnę, od środka wykończone podszewką. Sukienki w stylu biznesowym, możemy je założyć do biura. Są 
całoroczne, ale najlepiej nadają się na jesień i wiosnę. Wykończone czarną wypustką, wykonaną z czarnej wełenki.
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Sukienka 191

Model uszyty z irchy w kolorze pudrowego różu. 
Wszystkie szwy w sukience są cięte w ząbki. Przeznaczona 
jest do biura, spotkanie biznesowe lub casualowe. Od 
środka posiada podszewkę. Ma specyficzne cięcie w talii  
i z boku, które optycznie modeluje sylwetkę.

Koszula 171
Zestaw casualowy - koszula wykonana z białej bawełny, natomiast dodatki wykonano z bawełny 
i tafty bawełnianej. Koszula zapinana na guziki z dwoma kołnierzykami i dwoma mankietami, co 
pozwala na uzyskanie odmiennych efektów w ubiorze. 
Spódnica 844
Spódnica na podszewce wykonana jest z irchy, cięta - w każdym cięciu jest włożony zamek jako 
ozdoba.
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Kurtka 1321

Wykonana z tafty w paski biało-fioletowe z elementami kolorystycznymi 
khaki. Na taftę naszyta jest koronka, elementem dodatkowym jest dzianina 
i tafta jedwabna. Kurtka nie jest na podszewce, ale laminowana i zapinana 
na guziki, taliowana, ze stójką.

Tunika 342

Jest w kolorze różowym, wykonana z miękkiej dzianiny, w delikatne szare 
paseczki. Wykańczana lamówką, na podszewce. Dodatkowym elementem 
tuniki jest różowa dzianina, która w górnej części jest wykańczana wypustką, 
zawiązywaną na szyję. 
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Płaszcz 1311

W kolorze beżowym, dodatkowym elementem jest zastosowanie tafty 
w kolorze jaśniejszego odcienia beżu, taliowana i lamowana od środka. 
Wykończony dołem w formie bombki.

Sukienka 1391

Dominuje biel, model wykonany z dzianiny, zastosowano dwa rodzaje 
dzianin - gładką i fakturowaną. Na dzianinę naszywana jest dzianinowa 
koronka. Sukienka jest odcinana poniżej talii. Wykańczana w formie bombki.
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Żakiet 8113

Wykonany z czarnej dzianiny oraz tafty o fakturze haftowanej, z motywem 
białych, ozdobnych kółeczek oraz kółeczek czarnych ze złotymi elementami 
w środku. Zapinany na złoty, dwusuwakowy i ozdobny zamek.

Tunika 318

Jest w kolorze ecru, wykonana z dzianiny, a w górnej części obszycia ze złotej 
koronki. Zapinana na zamek, który służy do ozdoby.
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Bluzka 1378

Dzianinowa bluzka w kolorze żółtym, idealna na spotkania biznesowe. 
Posiada ozdobne wypustki wokół szyi i rękawków w odważnym morskim 
kolorze. Lekkie marszczenia pozwalają zakryć nasze niedoskonałości.

Spodnie 525

Wykonane z lnianej tkaniny spodnie w kolorze miętowym. Wypustki przy 
kieszeniach z przodu i z tyłu są z lamówką. Poniżej kolana pojawia się kryty 
zamek.
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Żakiet 1323

Model w kolorze ecru, wykończony czarnymi elementami na bazie taśmy 
rypsowej. Zapinany na zamek z elementami ozdobnymi w postaci kryształów 
Svarowskiego. Rękawy w kurtce są z dzianiny z elementami haftowanymi  
w kolorze czarnym.

Spodnie 525

Wykonane z bawełny w kolorze ecru z wypustkami i lamówkami. 
Zastosowano w modelu haft w tym samym kolorze. Odcięcie pod kolanem 
w dół jest ozdabiane zamkiem krytym umieszczonym z boku.
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Szmizjerka 13106

W odważnym kolorze kanarkowym, wykończona  srebrną taśmą, zapinana na guziki z kryształów Svarowskiego. Taliowana i dodatkowo przewiązywana paskiem. 
Doskonała na weekendowy wypad.
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Płaszcz 913

W kolorze białym, wykonany z tkaniny bawełnianej. Specyficzne cięcia wykończono czarnymi lamówkami, które powodują wysmuklenie talii. Wypustki wykonano  
z dzianiny. Płaszcz zapinany na zamek dwusuwakowy, lamowany od środka.
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Tunika 6104

Wykonana z koronki bawełnianej. Taliowana, posiada duże, ozdobne kieszenie 
poniżej pasa. W górnej części - szalowy kołnierz. Wykańczana elementami  
z dzianiny, koronka w kolorze granatowo-niebiesko-białym.

Żakiet 1331

Żakiet w stylu jeździeckim, wykonany z bawełny z domieszką lycry   
w kolorze ecru, wykończony beżową nitką. Zapinany na jeden ozdobny, 
złoty guzik dzięki czemu nabiera eleganckiego wyglądu. Wewnątrz wysokiej 
jakości podszewka. Rękawy przyozdobione są pięcioma złotymi guzikami, 
kieszenie zamknięte wykończone pasplem. Idealny na spotkanie biznesowe 
i na spacer po mieście.

Cena: 600 PLN Cena: 640 PLN
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Bluzka 873

Wykonana z dzianiny, niesymetryczna, w paski z motywem kwiatowym.

Spodnie 525

Wykonane z bawełny w kolorze ecru z wypustkami i lamówkami. 
Zastosowano w modelu haft w tym samym kolorze. Odcięcie pod kolanem 
w dół jest ozdabiane zamkiem krytym umieszczonym z boku.
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Bluzka 307

Wykonana z niebieko-białego jedwabiu, zapinana na guziki. Dodatkowym 
elementem są prostokąty naszywane z przodu. Bluzka wiązana jest w talii.

Spodnie 525

Wykonane z bawełny w kolorze ecru z wypustkami i lamówkami. 
Zastosowano w modelu haft w tym samym kolorze. Odcięcie pod kolanem 
w dół jest ozdabiane zamkiem krytym umieszczonym z boku.
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Kurtka 1322

Bawełniana z motywem kwiatowym z elementami jedwabnej tafty. Elementem ozdobnym jest wypustka z dzianiny. Zapinana na zamek, lamowana od środka.
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Kombinezon 1352

Wykonany z jasnobeżowej irchy, zapinany jest na zamek. Wykończony czarną taftą przy zamku i na kołnierzu. Rękawy dzianinowe z fakturą. W celach dekoracyjnych 
zastosowano haft w kolorze czarnym.
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Bluzka 1371

W modelu zastosowano łączenie trzech rodzajów dzianin - w trzech odcieniach beżu - od najjaśniejszego po ciemniejszy. Bawełniany kołnierzyk w delikatne 
beżowo-białe paseczki wieńczy całość. Wykończenia dzianinowe w jasnym odcieniu beżu.
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Tunika 13105

Wykonana z dwóch rodzajów dzianin - gładkiej, posrebrzanej oraz fakturowanej, w odcieniach szarości. Elementy w kolorze łososiowym nadają całości charakteru.
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Tunika 13101

Bawełniana, we wzory, połączona ze srebrną dzianiną i elementami w kolorze łososiowym. Taśmy ozdobne znajdują się w górnej części modelu i w pasie.
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Kurtka 922

Czarna bawełna połączona jest z taftą i białymi oraz żółtymi wypustkami. 
Kurtka ze stójką zapinana na zamek błyskawiczny. Jest to strój sportowy, 
idealny na wyjazd na wypoczynek.

Spodnie 951

Spodnie wykonane z czarnej dzianiny, wykończone w górnej części szeroką 
gumą, dzięki temu mogą służyć jako spodnie sportowe. W okolicy kolana 
dekoracyjne cięcia, które wykończone są czarnym haftem.
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Tunika 13103

Wykonana z dzianiny w paski czerwono-czarno-białe. Elementem ozdobnym jest biała dzianina w górnej części tuniki oraz czerwona błyszcząca taśma w górnej 
części stroju.
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