
Smėlio spalvos kostiumėlis „Kopa“ 

Smėlio spalvos kostiumėlis „Kopa“ su žaliomis, plisuotomis detalėmis 
puošta nugara – gaivus pajūrio vėjo dvelksmas, žengiant per pušynais 
apaugusias kopas. 

Priekyje elegancijos suteikia subtilios detalės – samanų žalumo kišenių 
apsiuvas, dvigubas susegimas bei simetriškas, trikampis švarkelio atlapų 
kirpimas. Nugaroje – tiesiog neįmanoma praleisti žalių, plisuotų detalių, 
kurios šį rūbą padaro unikaliu ir išskirtiniu! 

--------------------- 

SMĖLIO SPALVOS KOSTIUMĖLIS „KOPA“ 

Smėlio spalvos kostiumėlis „Kopa“ – tai atgaiva nuo tradicinių biuro 
drabužių, per daug nenutolstant nuo klasikinio kirpimo ir laiko patikrintų 
formų. Dėl audinio sudėtyje esančio itin didelio kiekio elastano, su šiuo 
kostiumėliu jausiesi laisvai ir galėsi nevaržomai judėti, o 3/4 rankovės 
puikiai tiks tiek toms, kurioms paprastai rankovės būna per ilgos, ir toms 
ilgarankėms, kurios skundžiasi per trumpomis rūbų rankovėmis. 

● Žalio šifono plisavimas atliktas rankomis, naudojant specialų 
mechanizmą, tad net ir po daugkartinių skalbimų klostės neišsitiesina. 

● Audinys – itin elastingas ir nevaržo judesių. 
● Tinka moterims, nešiojančioms nuo 36 iki 44 dydžio rūbus. 
● 3/4 rankovės – itin vasariškas ir praktiškas pasirinkimas. 
● Audinys itališkas, tad užtikriname kokybę ir rūbo ilgaamžiškumą! 
● Priežiūra: sausas valymas. 

Nuotaika. Kopų smėlis ir jūros ošimas, švyturio šokis bangose ir žuvėdros 
klyksmas. 

 



 

 
Nuoroda į aprašymą kliento svetainėje: https://taurilook.com/produktas/kostiumelis-kopa/  
 
 

Oversized tipo švarkas „My own jacket 8” 

Oversized tipo švarkas – tai neatsiejama modernaus dalykinio stiliaus dalis. 
Chanel įkvėptas pintas tvido audinys – nesenstančios elegancijos ženklas, 
o padidintas oversized švarko tipas puikiai atspindi modernias mados 
tendencijas. 

https://taurilook.com/produktas/kostiumelis-kopa/


Derinkite šį švarką tiek su kitais dalykinio stiliaus rūbais (pieštuko kirpimo 
sijonas, oficialiai atrodančios palaidinės) ar tiesiog užsimeskite prie džinsų 
ir marškinėlių. 

--------------------- 

OVERSIZED TIPO ŠVARKAS „MY OWN JACKET 8” 

Oversized tipo švarkas „My own jacket 8″ – tai aštuntas Tauri Look švarko 
modelis. 

Šis oversized tipo švarkas – tai žvilgsnis į vyrišką spintos pusę. Patogus, 
elegantiškas ir derantis prie daugybės skirtingų aprangos pasirinkimų, šis 
švarkas yra privalomas kiekvienai aktyviai moteriai, naviguojančiai verslo 
džiunglėse. 

Perkant svarbu atkreipti dėmesį į dydį. Pirkdama savo dydį – turėsi 
oversized tipo švarką, kuris puikiai atrodys prie džinsų ar kiek trumpesnių 
pieštuko stiliaus sijonų. Pirkdama vienu dydžiu mažesnį – gausi klasikinio 
kirpimo švarką, kuris puikiai tiks oficialioms progoms bei renginiams. 

Laisvas švarko modelis nevaržo judesių, suteikia pasitikėjimo savimi ir 
puikiai tinka įvairios figūros moterims! 

● Švarką gali rinktis dviejų spalvų – rausvo tvido audinio arba tamsiai 
mėlyną (atkreipti dėmesį, kad priklausomai nuo spalvos, skiriasi 
audinio sudėtis bei dydžių pasirinkimas). 

● Švarką galima įsigyti 34-42 dydžių. 
● Švarko akcentas – išskirtinio dizaino sagos. 
● Švarkas yra su kišenėmis bei ilgesniu skeltuku nugaroje. 
● Prie rausvo švarko priderintas rožinis pamušalas, prie tamsiai mėlyno 

– sodriai žalios spalvos pamušalas. 
● Švarką valyti sausuoju būdu, drabužių valykloje. 

Švarkas tobulai dera prie raudono arba alyvinio pieštuko stiliaus sijono. 

 

https://taurilook.com/produktas/raudonas-tiesus-sijonas/
https://taurilook.com/produktas/alyvinis-tiesus-sijonas-my-own-skirt-13/


 

Nuoroda į aprašymą kliento svetainėje: 
https://taurilook.com/produktas/oversized-tipo-svarkas-my-own-jacket-8/ 

Mėlyna suknelė „My own dress 25″ 

Nestandartinio kirpimo dviejų spalvų mėlyna suknelė – nepamainomas 
pirkinys norinčioms kurti savo individualų dalykinį stilių. 

Melsvos spalvos, įliemenuota ir prailginta pagrindinė suknelės dalis 
pabrėžia Tavo figūros privalumus. Ši mėlyna suknelė – su nestandartiniu 
sijono bei rankovių kirpimu – tai netikėtas, naujas ir individualus žvilgsnis į 

https://taurilook.com/produktas/oversized-tipo-svarkas-my-own-jacket-8/


tai, ką reiškia būti elegantiška bei šiuolaikiška moterimi modernioje darbo 
aplinkoje. 

--------------------- 

MĖLYNA SUKNELĖ „MY OWN DRESS 25″ 

Mėlyna suknelė „My own dress 25″ – tai dvidešimt penktas Tauri Look 
suknelės modelis. 

Ši suknelė – dalykinį stilių mėgstančių moterų spintos dalis. 

Du mėlynos spalvos atspalviai – švelniai žydra ir tamsiai mėlyna – tarsi dvi 
asmenybės pusės. Kaip ir moters švelnumas ar rūpestingumas nereiškia, 
kad ji neturi stipriosios charakterio pusės, taip ir šioje suknelėje puikiai dera 
ir vienas kitą papildo du skirtingi temperamentai. Griežtesnis liemens 
siluetas iš švelniai melsvos medžiagos puikiai papildomas laisvesnio, 
charakteringesnio sijono iš tamsiai mėlyno audinio. Įvaizdį užbaigia 
stilizuotą tulpės žiedą primenančios rankovės ir asimetriškas sijono 
siluetas. 

Dėl pailgintos liemens dalies, ši mėlyna suknelė puikiai tiks moterims 
turinčioms platesnius klubus. 

● Užsegama užtrauktuku nugaroje. 
● Asimetrinis sijono kirpimas – priekinė dalis ilgesnė. 
● A formos suknelės sijono dalis – norinčioms laisvumo klubų srityje. 

Toks modelis vizualiai gražiai atrodo tiek siauresnių, tiek platesnių 
klubų savininkėms. 

● Mėlyna suknelė turi vieną kišenę. 
● Galimi dydžiai: nuo 34 iki 44. 

 

 

 



 

Nuoroda į aprašymą kliento svetainėje: 
https://taurilook.com/produktas/melyna-suknele-my-own-dress-25/  

https://taurilook.com/produktas/melyna-suknele-my-own-dress-25/

