Kolekce

Legenda
100% bavlna

plošná hmotnost
materiálu (g/m2)

nehřeje

kombinace přírodního a
umělého vlákna

velmi snadná údržba

hřejivý

bambusová viskóza

velmi hřejivý

kombinace bambusové
viskózy a mikrovlákna

malá absorpce

dámské

mikrovlákno, šifon

dobrá absorpce

chladivý

froté smyčka nebo velur,
popelín, jersey...

100% polyester, jemné a lehké

praní v pračce, sušit lze
v sušičce, nežehlí se

snadná údržba

praní v pračce, sušit lze
v sušičce, vyžaduje opatrnější zacházení

wellsoft
pánské

unisex

dětské
velikosti

vyráběné
velikosti

one size
sdružené velikosti s
délkou 100cm

100% polyester, středně
dlouhý vlas, měkký, hřejivý,
příjemný na omak (wellsoft
extra - jemnější, dlouhý vlas)

coral fleece

100% polyester, krátký hustý
vlas, měkký, hřejivý

vynikající absorpce

pro volný čas
a odpočinek

flanel fleece

100% polyester, hustý kratší
vlas, hedvábně jemný omak,
vysoký lesk, měkký, hřejivý

vhodný pro osoby
s citlivou pokožkou

na spaní

po koupeli

více informací o použitých materiálech a aktuálních novinkách
naleznete na www.vestisline.cz
nabízíme také možnost zhotovení výšivky monogramu, jména nebo loga
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Tampa - NOVÉ BARVY
Tampa duo - NOVÉ BARVY
Sauna
Athena- NOVÉ BARVY
Teramo Oxford - doprodej
Austin
Boston NOVINKA
Bibi -NOVÉ BARVY
Monza
Rose
Esbo - NOVINKA
Angora
Audrey
Bari- NOVÁ BARVA
Paul
Henri
Rio
Shanti
Siena NOVÉ STŘIHY
Tribal
Ryan
Adam
Gordon
Joe
Alta NOVINKA
Flora mauve mist
Flora antique pink
Flora mauve wine NOVINKA
Flora dove grey
Irbis
Lilly a Jack NOVÁ BARVA
Capri
Jungle
Victoria

A-Z
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20
Tribal
49
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21 49 3651

21 49 9551
21 49 5456

21 49 9151

21 49 1151

TAMPA - nové barvy
Modely z kolekce Tampa patří již mnoho let mezi nejoblíbenější v naší nabídce. Skvělý funkční materiál
kombinuje vlastnosti jemné česané bavlny ve smyčkách na rubové straně a lehkého, nadýchaného veluru
v mikrovláknu na lícové straně. Má vynikající absorpční schopnost, je hebký na omak, lehký a velmi snadno
se udržuje. Je barevně i tvarově stálý. Pro svou skladnost je vyhledáván i jako cestovní koupací plášť ideální do
termálních lázní nebo wellness. Vyrábíme v klasické délce se šálovým límcem, dvěma nakládanými kapsami
a páskem. Letošní novou barvou je pudrová. 50% bavlna, 50% polyester mikrovlákno

krémová

1151

šedá

9151
2

meruňka

2251

antracit

9551

kari

1430

denim

5456

rubínová vínová

3551

3651

ice melt

5315

pudrová

3312

sky blue olivová petrolejová tm. modrá černá

5353

6251

6430

5852

21 49 1430

9999
3

21 49 5852

21 49 3312
21 49 6251

TAMPA

21 49 5315
21 49 2251

4

21 49 6430

TAMPA - nové barvy

Na objednávku vyrábíme i v nadměrných velikostech.

Modely z kolekce Tampa jsou také
vhodné pro vyšívání - nabízíme
výšivky monogramů, jmen, dětských
nebo sportovních motivů a log.

5

TAMPA- dětské župany
krémová

1151

meruňka

2251

kari

1430

červená

3551

sv. modrá sky blue petrolejová

5315

5353

6430

91 49 3551

91 49 5315

91 49 2251
91 49 1151

6

7

TAMPA DUO
další nová barva

korálová

2330

tyrkysová

6330

antracit

9551

tm. modrá

5952

latté

8251

sv. modrá

5251

malinová

3430

39 59 5251
39 59 3430

8

V kolekci Tampa duo přinášíme opět nové barevné kombinace - malinovo
růžová a dvojice ledově modrých odstínů osvěží každou koupelnu. Pro
dámy máme variantu korálové a broskvové, pro pány temně modrou
doplněnou světlou džínsovou nebo odstíny teplé šedé. Unisex barevnost
přináší dvojice tyrkysových. Velmi oblíbená je také varianta latté/krémová.

petrolejová

6430
39 59 6430

39 59 6330

Lehké koupací pláště s kapucí oceníte nejen při každodenní koupeli, ale také u bazénu, v sauně nebo v lázních.
Vnitřní bavlněná smyčka zajišťuje skvělé osušení a příjemný tepelný komfort a vnější sametově hebký povrch
z jemného mikrovlákna je odolný proti ušpinění, velmi snadno se udržuje a dává materiálu lehkost a příjemný omak.
50% bavlna, 50% polyester mikrovlákno.
9

TAMPA DUO

39 59 9551

91 59 8251
39 59 5952

TAMPA DUO
10

39 59 6430

39 59 8251

11

SAUNA

ATHENA

Výjimečný funkční materiál ve
složení 50% bambusová viskoza
a 50% mikrovlákno se díky svým
vynikajícím užitným vlastnostem
stal oblíbeným doplňkem každé
domácí sauny. Vnitřní stranu tvoří
smyčky z bambusové viskozy. Ta,
kromě skvělé absorpční schopnosti
vyniká jemným omakem a je
přirozeně antibakteriální.
Složka Bamboo Khun, která
umožňuje ekologické pěstování bambusu, zůstává
zachována i v bambusovém vlákně a zabraňuje
množení bakterií a omezuje vznik nepříjemných
pachů. Uvádí se, že tato
složka dokáže eliminovat
až 70% nežádoucích bakterií. To dodává županům
mimořádný komfort a
možnost mnohem delších intervalů mezi
jednotlivým praním
i při každodenním
používání. Kolekce
Sauna je vhodná pro
osoby s citlivou pokožkou. I v letošním
roce nabízíme unisex
modely s kapucí, šálovým
límcem nebo v kimono
střihu a nezapomínáme
ani na naše nejmenší
zákazníky. Všechny tyto
modely jsou ideální
také pro výšivku. Župany
jsou vhodné i pro lázeňská a
hotelová zařízení.

Hledáte-li luxusní koupací plášťě pro celou rodinu,
je tu pro vás kolekce Athena z materiálu microcotton.
Microcotton je špičkové, čistě přírodní bavlněné vlákno,
zhotovené z vysoce kvalitní, česané, dlouhovlákné bavlny.
Speciální technologií jsou v přízi vytvořeny vzduchové
kapsy, které dávají tomuto vláknu objem, měkký omak a
především bezkonkurenční rychlost absorpce.
Microcotton pohlcuje vlhkost až 2,5x rychleji než
běžná bavlněná příze. Osvědčenou antracitovou
a klasickou bílou doplňuje unisex barva světlého
oříšku, šeříková olivová a denim.
Nechte sebe i své blízké
hýčkat v náručí tohoto
exklusivního přírodního
materiálu. Příjemné
nošení je zaručeno
díky pohodlným
střihům v klasické
délce. Zvolit můžete
mezi šálovým límcem
nebo kapucí ve
velikostech S-XXL.
Na objednávku i v
nadměrných velikostech.
Dětské župany s kapucí
vyrábíme ve velikostech
116-152.
100% bavlna

(bez vyobrazení)
kimono 12 50 0100
s kapucí 31 50 0100
dětský 91 50 0100

21 50 0100
91 16 9551

12

21 16 9551
13

21 16 8251

ATHENA

ATHENA

31 16 8251

21 16 0100

31 16 0100

91 16 0100
14

15

ATHENA

ATHENA

21 16 5456

16

21 16 6251

21 16 5456

21 16 4605
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ATHENAdalší nové barvy
ATHENA

31 16 5456

ATHENA

31 16 6251
31 16 5456

18

31 16 4605

19

OXFORD trvale snížená cena

12 23 5353

12 23 8859

TERAMO - trvale snížená cena
Funkční bavlněné koupací pláště v jednoduchém, pohodlném kimono střihu, v oblíbených pánských
barvách s jemnými žakárovými proužky. V kolekci Teramo nabízíme svěží sky blue a decentní
čokoládovou Skvělé absorpční schopnosti použitého materiálu, předurčují tuto kolekci pro osušení po
koupeli, ať již doma, v lázních, sauně nebo u bazénu. Velurová úprava eliminuje vznik nežádoucích
zatržených smyček, župany si tak mnohem déle udrží svůj původní elegantní vzhled. 100% bavlna
20

Luxusní pánský župan v královské
modré
doplněné
výraznými
červenobílými žakárovými proužky.
Vysoce kvalitní egyptská bavlna v
úpravě velur dává tomuto modelu
elegantní vzhled a dlouhou životnost.
Klasická střihová varianta kimono
s dvěma kapsami a páskem. 100%
bavlna

12 12 5003

21

22 70 6251
22 70 9551

22

22 70 6517

AUSTIN

BOSTON - novinka

I v letošním roce přinášíme úspěšnou řadu luxusních koupacích plášťů zhotovených z bambusového
froté. Bambusová viskoza je sametově hebká, jemná, skvěle absorbuje vlhkost, je stálobarevná
a především přirozeně antibakteriální. Tento unikátní materiál podtrhuje přírodní barevnost.
Krémová, olivová a antracitová ideálně doplní každou koupelnu. Unisex střih se šálovým límcem
je tentokrát zdoben decentní 3D bordurou v barvě županu. Krémová a olivová jsou nabízeny
od velikosti S, antracitová pak od velikosti M. Složení 75% viskoza/bambus, 25% česaná bavlna.

Novinkou letošní sezony je elegantní unisex kolekce luxusníh koupacích plášťů Boston. Bambusová
viskoza je sametově hebká, jemná, skvěle absorbuje vlhkost, je stálobarevná a především přirozeně
antibakteriální. Přírodní barevnost v barvě kávových zrn, šalvěje a barvě deep ocean podtrhují tóny
žakárové bordury na kapsách a manžetách. Složení 75% viskoza/bambus, 25% česaná bavlna.

22 70 6430
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BOSTON - novinka
24

22 70 8952

22 70 6517

22 70 6430

25

91 39 6151

91 39 2251

BIBI - další nové barvy

30 39 5360
také v klasické
délce 31 39 5360

Dámské a dívčí funkční koupací pláště s kapucí v jemných pastelových odstínech mátové, meruňkové
nebo malinové či tyrkysové. Dámské koupací pláště jsou vyráběny v klasické nebo ve tříčtvrteční
délce s kapucí, dvěma kapsami a páskem ve velikostech S-XXL. Dívčí župany s kapucí nabízíme ve
velikostech 116-152. Skvělé absorpční schopnosti bavlny jsou tu opět kombinovány s lehkostí a
jemností mikrovlákna, které je tentokrát na lícové straně ozdobeno plastickým vypalovaným vzorem s
jednoduchým květinovým motivem. 50% bavlna, 50% polyester.
26

31 39 6151
také ve 3/4 délce
30 39 6151

30 39 2251
také v klasické
délce 31 39 2251
31 39 3430

mátová meruňková malinová tyrkysová

6151

2151

3430

5360

výrobní číslo klasická délka :
31 39 XXXX
výrobní číslo tříčtvrteční délka: 30 39 XXXX
výrobní číslo dívčí velikosti:
91 39 XXXX
vždy doplňte číslem vybrané barvy

také ve 3/4 délce 30 39 3430
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91 49 1003

30 49 1003
dlouhý s kapucí 3149 1003

bílá

0100

31 65 0100

MONZA
Lehké a praktické koupací pláště kolekce Monza nabízíme v unisex provedení s kapucí v klasické délce.
Oboustranně smyčkové úpletové froté je příjemné na omak, pružné a savé. Koupací pláště Monza jsou
ideálním společníkem na cesty do termálních lázní nebo do sauny a wellness. 80% bavlna, 20% polyester
28

21 49 1003

ROSE

Kromě střihů se šálovým límcem nebo s kapucí v klasické nebo 3/4 délce nabízíme také variantu se zapínáním na knoflíky, kterou ocení zejména dámy plnějších postav. Mírně projmutá silueta výborně padne
každé velikosti. (výrobní číslo 56 49 1003). Romantický květinový potisk v pastelových barvách rozzáří
každou koupelnu a materiál v kombinaci 50% jemná česaná bavlna a 50% mikrovlákno bude příjemně
hýčkat vaši pokožku po každé koupeli. Dětské župany vyrábíme ve střihové variantě s kapucí ve velikostech
116-152. 50% bavlna, 50% polyester
29

21 23 5952

ESBO -novinka

modrá

5952
30

denim

5456

šedá

antracit

9151 9551

olivová

6251

kari

1545

růžová pudrová

3151 3607

21 23 3607

Lehké a velmi pohodlné unisex župany Esbo nabízíme v mnoha oblíbených barvách. Čistě bavlněný župan z vaflového
materiálu perfektně osuší a díky svému malému objemu vám
bude skvělým společníkem na cesty, do lázní, do sauny či ve
vašem domácím wellness. Je příjemný na omak a je vhodný
i pro osoby s citlivou pokožkou. Velmi snadno se udržuje.
Vyrábíme v klasické délce se šálovým límcem. 100% bavlna
31

14 64 5251

30 89 9151
rubín

3551

fialová

4300

šedá

9151

30 89 4300

ANGORA
Jemné viskózové župany ve 3/4 délce s kapucí jsou hebké na omak, nádherně splývají a díky elastanu se
přirozeně přizpůsobí každé postavě. Viskóza se používá všude tam, kde chceme zastoupit jemnost přírodního
hedvábí. Narozdíl od něj, má ale mnohem lepší užitné vlastnosti. Má výborné absorpční schopnosti, je měkká
a hebká na omak. V létě chladí a v zimě drží teplo. Nežmolkuje a nepřitahuje nečistoty. Velmi snadno se
udržuje. složení 92% viskoza 8% elastan
32

14 64 1151
14 64 3551

AUDREY
Elegantní dámský zavazovací župan v krémové, červené a světle modré barvě se saténovým lemováním
je zhotoven z tenkého úpletového froté s vysokým podílem bavlny.
Velikostně variabilní střih ocení především budoucí maminky. 80% bavlna, 20% polyester
33

51 64 5251
51 64 6330

38 64 6151
Při objednání nahraďte číslem vybrané
barvy poslední čtyři číslice.

38 64 3551

38 64 3430

s kapucí a dlouhým rukávem
šaty s krátkým rukávem

38 64 xxxx
51 64 xxxx

51 64 1151

BARI - nová barva
Oblíbená kolekce volnočasového oblečení, které může zároveň sloužit jako lehký cestovní župan nebo
pohodlné domácí šaty. Díky použitému materiálu – lehké úpletové froté ve složení 80% bavlna a 20%
polyester – nabízí tato kolekce praktické a funkční modely vhodné pro všechny typy postav.
34

krémová malinová

1151

3430

červená

3551

sv. modrá tyrkysová

5251

6330

světle
zelená

6151
35

HENRI
Oblíbený tenký pánský župan
v kimono střihu se dvěma
nakládanými kapsami je vyrobený
z lehkého tmavě modrého
bavlněného jerseye ozdobeného
jemným modrobílým lemováním.
Župan Henry v nestárnoucím
námořnickém stylu vám přináší tu
pravou letní odpočinkovou náladu.
Na objednávku také v nadměrných
velikostech.
100% bavlna

PAUL

12 69 9551

36

V kolekci Paulase ukrývajá tenký
čistě bavlněný župan určené pro
odpočinek v horkých letních dnech
ať již doma nebo na cestách. Vyrábíme
je z lehkého bavlněného jerseye v
unisex kimono střihu v klasické
délce se dvěma kapsami a páskem.
Na objednávku také v nadměrných
velikostech nebo ve tříčtvrteční délce.
Jsou vhodné pro osoby s citlivou
pokožkou. 100% bavlna

12 69 5952
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dlouhé domácí šaty se zipem
výrobní číslo 58 63 xxxx
pouze v těchto barvách:

korál

2251

vínová

3651

pudrová

3352

sv. šedá tm. modrá

9151

5952

korál

2251

fuchsie

4301

pudrová

3352
vínová

3651
21 63 4301

sv. šedá

9151

58 63 9151

denim

21 63 3352

22 63 2251

RIO
Lehké domácí župany zhotovené z velurového úpletu ve složení 80% bavlna a 20% polyamid mají
klasický střih se šálovým límcem a dvěma kapsami. Lze je doplnit aplikací nebo výšivkou. Dámský model
se zapínáním na zip může sloužit i jako pohodlné domácí šaty. Rovný, mírně projmutý střih lichotí všem
postavám. Ocení jej především dámy plnějších tvarů. Na objednávku vyrábíme i v nadměrných velikostech
nebo s aplikací či výšivkou.
38

5456
tm. modrá

5952

21 63 9551

58 63 5952

antracit

9551

39

54 47 4300
03 56 6151
medová skořicová

2151

3720

fialová

4300

21 47 3720

SHANTI
Kašmírový vzor vypalovaný na hebkém mikrovláknu v dámské kolekci Shanti nabízíme ve dvou
střihových variantách – se šálovým límcem a se sedlem, zapínaný na knoflíky. Použitý materiál je lehký,
splývavý, příjemný na no dotyk, velmi snadno se udržuje, je tvarově i barevně stálý. Oba modely mají
kapsy v bočním švu a na objednávku je vyrábíme i v nadměrných velikostech. Další barvy na dotaz.
100% polyester
40

SIENA - nové střihy

03 56 1151

Do kolekce Siena jsme pro letošní sezonu

zařadili pohodlné domácí oblečení,

které bude jistě vítaným společníkem pro

chladné podzimní večery. Kalhoty

mají volný střih, v pase gumu a na nohavicích
široké manžety. Vrchní mikina s kapucí je
doplněna velkou kapsou a stejně jako na nohavicích, tak i na rukávech chrání před únikem tepla široké
manžety. Sametově hebký materiál je díky krátkému hustému vlasu vhodný i pro výšivku. 100% polyester
41

SIENA
krémová

1151

sv. šedá

9151

banánová

1455

sv. růžová

3050

pudrová

3352

fuchsiová

4301

pistáciová

6151

tyrkysová

5360

petrolejová

21 56 9151

SIENA

21 56 3050

21 56 1151

sv. šedá krémová růžová

9151

1151

3151

hnědá tyrkysová

8852

5360

Elegantní model se šálovým límcem v jemných pastelových barvách má kapsy v bočním švu, klasickou
délku a je ideální pro výšivku.

42

6430

hnědá

8852

31 56 5360
31 56 6430

střih s kapucí, klasická délka

43

krémová

SIENA - dětské župany

1151

banánová

1455

sv. růžová

3050

pudrová

3352

fuchsiová

4301

pistáciová

6151

tyrkysová

5360

36 56 9151

91 56 1151

petrolejová

36 56 4301

36 56 6430

6430

36 56 3352

SIENA

100% polyester
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91 56 5360

střih s kapucí, zip,klasická délka

Stálicí naší nabídky je již několik sezon kolekce Siena. Kromě střihu s kapucí v klasické délce jsou
dostupné modely s kapucí a zipem v krátké i klasické délce. Oblíbený je cenově příznivý one size model
s kapucí v délce ke kolenům. Novinkou je střih se šálovým límcem. Flannel fleece je neuvěřitelně hebký
na dotek, příjemně hřejivý, barevně i tvarově stálý a velmi snadno se udržuje. Všechny barvy nabízíme na
objednávku také v nadměrných velikostech. Materiál je vhodný pro výšivku.

21 56 1151

91 56 6151

Dětské župany vyrábíme ve všech nabízených barvách ve velikostech 104-116-128-140-152 ve střihu s kapucí, dvěma nakládanými kapsami a páskem. Děti milují hebkost materiálu
Siena, vyberte jim tu pravou barvu a doplňte výšivkou jména,
monogramu nebo oblíbeného obrázku a udělejte jim radost
dárkem, který zahřeje a poteší.
výrobní číslo:9156 doplňte číslem vybrané barvy
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krémová

1151

sv. šedá

9151

banánová

1455

sv. růžová

3050

pudrová

3352

sv. šedá

9151

fuchsiová

4301

fuchsiová

4301

pistáciová

6151

banánová

tyrkysová

1455

5360

33 56 3352

33 56 6151
petrolejová

petrolejová

6430

6430

hnědá

8852

s kapucí, klasická délka
s kapucí a zipem, 3/4 délka
s kapucí a zipem dlouhý
one size s kapucí délka
šálový límec
dětské

31 56 xxxx
38 56 xxxx
36 56 xxxx
33 56 xxxx
21 56 xxxx
91 56 xxxx

one size s kapucí, délka 100 cm
sdružené velikosti S-M a L-XL
vyrábíme ve všech nabízených
barvách

33 56 6430
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38 56 5360
tyrkysová

5360

krátký župan na zip s kapucí a kapsami v bočních švech,
může sloužit také jako dlouhá mikina, doplňte ji o domácí
kalhoty a zima si na vás nepřijde

38 56 9151
krémová

1151
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tyrkysová

5360

fuchsiová

4301

pudr

3352
Hřejivá varianta

Dámské 34 30 9999
Pánské 36 30 9999

krémová

1151

petrolej

SIENA

Ať už jste doma z jakéhokoliv důvodu, odpočíváte, pracujete, studujete nebo si užíváte volna, zachumlejte se přitom
do báječné oversize mikiny s kapucí. Flanel fleece je báječně hebký, měkký a hřejivý. Vnitřní kapuce je zhotovena z
materiálu wellsoft extra - s dlouhým jemným vlasem. Jednotná velikost délka 95cm.
Ponožky nejsou součástí modelu, ale lze je objednat samostatně v barvách kolekce Lilly a Jack extra. Vyrábíme uni
velikost dámskou a uni velikost pánskou.
48

TRIBAL

6430

Savá varianta

Dámské 34 49 9999
Pánské 36 49 9999

Velmi oblíbená kolekce unisex županů s výšivkou ve
vzoru Tribal. Župany pro moderní energické muže
a nezkrotné ženy a dívky nabízíme v materiálu coral
fleece a v materiálu bavlna/mikrovlákno z kolekce
Tampa. Vybrat si můžete z varianty hřejivé nebo
z varianty savé.
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RYAN

21 32 0158

Elegantní pánské hřejivé župany z materiálu wellsoft v klasickém károvaném vzoru. Lehké, teplé a pohodlné župany se šálovým límcem a dvěma kapsami se příjemně nosí a velmi snadno udržují. Materiál
má hustý, středně dlouhý vlas.
Na objednávku vyrábíme také v nadměrných velikostech. 100% polyester
50

ADAM

21 30 9001

Poslední možnost objednání.
Úspěšný model je zhotoven z materiálu coral fleece s krátkým jemným vlasem. Je lehký, příjemně
hřejivý, nemačká se a je barevně stálý. Tlumené tóny kouřové šedé, krémové a černé jsou uspořádány
do pravidelných svislých pruhů . Župan má klasickou délku a pohodlný střih se šálovým límcem, dvěma
kapsami a páskem. 100% polyester
51

GORDON
Oblíbený materiál tentokrát v sytých, plných
tónech šedé. Kostka se hřeje na módním výsluní
už spoustu let v nejrůznějších tvarech, barvách a
kombinacích. Model Gordon je důkazem, že výběr
správné barevné variace a velikosti prvků může
i klasický vzor moderně oživit. Gordon je vyroben
z materiálu wellsoft s extra hustým středně dlouhým
vlasem. Je hřejivý, lehký, příjemný na omak a snadno
se udržuje. Na objednávku také v nadměrných
velikostech nebo 3/4 délce. 100% polyester
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21 32 5702

21 32 9906

JOE
Hřejivý pánský župan v nestárnoucí kombinaci odstínů královské modré je vyrobený z materiálu
wellsoft. Model Joe má extra hustý, středně dlouhý vlas, je lehký, teplý, snadno udržovatelný a především
velmi příjemný na omak. Vyrábíme v klasické délce se šálovým límcem, dvěma kapsami a páskem.
Na objednávku také v nadměrných velikostech. 100% polyester
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21 43 9491

ALTA

21 43 4653

Nejteplejší župan v naší nabídce. Potřebujete-li skutečně zahřát, pak ALTA je tou nejlepší volbou. Dlouhý župan
se šálovým límcem v pohodlném střihu se dvěma kapsami je zhotoven z materiálu kombinujícího rubovou
stranu ve vzhledu ovčí kožešiny a lícovou stranu s jemným leským dlouhým vlasem. Je lehký a zároveň objemný.
Velmi příjemný na omak. Nabízíme ve světle modré, šedé, bezinkové a krémové. Tuto kolekci nabízíme také v
dětských velikostech 116-152 ve střihu s kapucí.
100% polyester
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21 43 5251

šedá

9451

bezinka

4653

krémová

1151

sv. modrá

5251

21 43 1151
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FLORA - mauve mist

39 56 4353

39 56 4303

25 56 4353

FLORA - mauve mist
Nový květinový motiv v kombinaci bílé a mauve mist nabízíme v několika střihových variantách.
Dlouhý župan se šálovým límcem, 3/4 nebo dlouhý župan s dvojitou kapucí a pohodlné pyžamo nebo
hřejivý domácí komplet s kalhotami. Báječně jemný a na omak příjemný flanel fleece se snadno udržuje,
je lehký, hřejivý a stálobarevný. 100% polyester

56

25 56 4303

57

FLORA - antique pink
Nestárnoucí starorůžová vždy nejpépe ladí s bílou. Tuto kombinaci
milují všechny ženy. Jemnost a hebkost použitého materiálu a široká
škála střihových i barevných kombinací uspokojí i ty nejnáročnější.
Všechny modely vyrábíme na zakázku také v nadměrných velikostech.

25 56 3303
48 56 4303

48 56 4353
25 56 3352
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59

48 56 3303
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48 56 3352

39 56 3303

39 56 3352

61

39 56 4853

39 56 4803

FLORA - mauve wine
I v kombinaci mauve wine a bílé nabízíme všechny střihové varinaty. Dlouhý župan se šálovým límcem,
3/4 nebo dlouhý župan s dvojitou kapucí a pohodlné pyžamo nebo hřejivý domácí komplet s kalhotami. Nová barva mauve wine je elegantní, energická a zároveň tajemná.
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25 56 4853
25 56 4803

FLORA - mauve wine
63

48 56 4803
48 56 4853

FLORA - mauve wine
64

65

25 56 9151/03

FLORA - dove grey

25 56 9103

Světle šedá barva holubích křídel spolu s elegantní bílou jsou hlavním motivem této kolekce Neutrální
barvy mají společnou řeč se všemi ostatními barevnými odstíny. Klid a pohodu vyzařující modely vyrábíme v klasické délce se šálovým límcem nebo s kapucí a ve 3/4 délce s kapucí. 100% polyester
66

39 56 9103

48 56 9103

FLORA - dove grey
67

25 56 9151/01

25 56 9101

IRBIS
Zachumlat se do heboučkého kožíšku sněžného leoparda a jen tak si lenošit. Kolekce Irbis je ušitá z velmi
lehkého flanel fleecu s krátkým, hustým a úžasně hladkým vlasem. V kolekci vyrábíme dlouhý župan se
šálovým límcem, 3/4 nebo dlouhý župan s dvojitou kapucí, pohodlné pyžamo nebo hřejivý domácí komplet s kalhotami a moderní overaly pro děti i dospělé. Flanel fleece se snadno udržuje, je příjemně hřejivý
a stálobarevný. 100% polyester
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81 56 9101

80 56 9101

91 56 9101
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IRBIS

48 56 9101

70

39 56 9101
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LILLY&JACK EXTRA

bílá

0100
vanilka

1352

medová

2151

červená

3551

skořicová

3720

pudrová

3352

vínová

3651
sv. modrá

5251

sky blue

5353

petrolejová

6430

21 20 5353
tm. modrá

21 20 3352

5952

21 20 0100
antracit

9551

72

21 20 5952

Oblíbenou kolekci Lilly a Jack extra jsme rozšíříli o další
úžasné barvy. Temně modrá a pudrová jsou dostupné
ve všech dospělých velikostech se šálovým límcem.
Na objednávku také s kapucí. Dětské župany vyrábíme
ve velikostech 104-152.
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LILLY&JACK EXTRA

21 20 9151

21 20 2251
21 20 4301

LILLY&JACK EXTRA
21 20 3651
74

21 20 3430
75

LILLY&JACK EXTRA

21 20 3551
21 20 9551
21 20 6430
Pohodlné unisex župany z materiálu wellsoft s dlouhým vlasem jsou lehké, nádherně nadýchané,
jemné na omak a zajišťují příjemný tepelný komfort. Skladem se šálovým límcem, ostatní fazony
a nadměrné velikosti na objednávku. Dětské župany vyrábíme s kapucí ve velikostech 116-152.
Barvy viz strana 70.
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91 20 5353

21 19 5952

21 20 5456
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Při objednání nahraďte
číslem vybrané barvy
poslední čtyři číslice.
se šálovým límcem 21 20 xxxx
s kapucí
31 20 xxxx
one size s kapucí 33 20 xxxx
dětské
91 20 xxxx

modrá

malina

5952 3430

21 20 0100

21 19 4301

fuchsie

4301

sky blue

5353

LILLY- JACK classic

Při objednání nahraďte
číslem vybrané barvy
poslední čtyři číslice.
se šálovým límcem 21 19 xxxx
s kapucí
31 19 xxxx
one size s kapucí 33 19 xxxx
dětské
91 19 xxxx

Unisex hřejivé župany z materiálu wellsoft se středně dlouhým, hustším vlasem nabízíme ve variantě
se šálovým límcem (21 19), sdružené onesize (33 19) a také v dětských velikostech 116-152 (91 19).
DOSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH BAREV NA DOTAZ.
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91 56 3501
dětské župany s
kapucí vyrábíme
ve velikostech:
104,116,128,
140,152

56 56 8852

31 56 3501

CAPRI

34 56 3501

Veselá, hravá barevnost na materiálu flannel fleece –
hedvábně jemný omak s vysokým leskem v měkkém hřejivém
provedení. Dětské župany vyrábíme ve velikostech 116-152.
Sportovní střih s klínovými rukávy a kapucí v klasické nebo
¾ délce. 100% polyester
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33 56 8852

JUNGLE
25 56 8852
Župan na zavazování se šálovým límcem, nebo zapínaný na knoflíky oba
čokoládově hnědé s límcem s leopardím tiskem, nebo 3/4 župan s kapucí
v délce 100cm ve sdružených velikostech S-M nebo L-XL. Vhodný pro
výšivku.
100% polyester
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objednávky přijímáme
e-mailem: info@vestisline.cz
telefonicky/ faxem : +420 325 656 272
aktuální nabídku sledujte na
www.vestisline.cz

56 30 8288
21 30 8288

VICTORIA
Vintage vzor v barevné kombinaci jantaru a pálené umbry nabízí na materiálu coral fleece elegantní
modely kolekce Victoria. Nestárnoucí klasický střih se šálovým límcem v dlouhém provedení, postavě
lichotící velmi lehce projmutý střih se zapínáním na knoflíky, nebo cenově výhodný mladistvý model
ve one size velikosti v délce pod kolena s kapucí. Materiál Coral fleece je lehký, hřejivý, má krátký vlas,
je příjemný na dotyk a snadno se udržuje. Na objednávku vyrábíme i v nadměrných velikostech.
82

