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Klasyczne body z długim rękawem i prostą linią 
dekoltu. Na przodzie dyskretny haft z logo marki. Baza 

do stworzenia wielu stylizacji.



Klasyczna bluza wykonana z gładkiej, wysokiej jakości 
dzianiny. Luźny fason z mocno obniżoną linią ramion i 
zabudowanym, okrągłym dekoltem. Na przodzie duży 

napis OLAVOGA. 



Bluza z wysokiej jakości dzianiny dresowej, z obniżoną linią 
ramion, oversizowy krój. Oryginalności dodają efektowne 

frędzle, przyszyte na plecach i rękawach. Na karku oraz na 
przodzie bluzy haft z pisanym logo marki.



Klasyczny, dopasowany longsleeve wykonany z komfortowej, 
wysokiej jakości bawełny. Prosty krój, gładki wzór, na przodzie 

delikatny haft logo. Sprawdzi się zarówno do codziennych 
stylizacji, jak i baza do marynarki. 



Krótka, sportowa kurtka uszyta z z ciekawej strukturalnej 
dzianiny typu wafelek. Na przodzie naszyte duże kieszenie z 

klapkami. Na rękawie i z przodu umieszczone logo marki. 
Kurtka pasuje świetnie do jeansów, spodni dresowych czy 

dopasowanych legginsów. 



Dopasowane legginsy z delikatnie połyskującego materiału, z 
gumką w pasie, wyszczuplającą talię. Ciekawe, pionowe 

przeszycia optycznie wysmuklają i wydłużają nogi. 



Klasyczne prążkowane legginsy dopasowujące się do 
sylwetki. Posiadają subtelne logowanie na nogawce OLAVO-

GA.  Zapewniają maksymalny komfort użytkowania przy 
jednoczesnym podkreśleniu i wysmukleniu sylwetki.



Dopasowane legginsy wykonane z elastycznego materiału, 
posiadają wysoki stan. Sprawdzą się zarówno na siłowni, na 

co dzień czy wieczorne wyjście. Na boku napis OLV/OLAVOGA.



Komplet damski Sophia to wygoda, styl i komfort w jednym. 
Wysokiej jakości tkanina dresowa, mankiety i nogawki 

wykończone ściągaczem. Na przodzie bluzy i nogawce duże 
logo marki w kontrastowym odcieniu.



Komplet damski AMANDA welurowy, niezwykle przyjemny w 
dotyku komplet - sprawdzi się zarówno w casualowych, jak i 

wieczornych stylizacjach.



Dopasowany, logowany komplet dla kobiet, które chcą wyróż-
nić się z tłumu. Niezwykle wygodny, świetnie przylega do ciała 
podkreślając atuty sylwetki. Materiał z delikatnym połyskiem. 



Dopasowany, logowany komplet dla kobiet, które chcą wyróż-
nić się z tłumu. Niezwykle wygodny, świetnie przylega do ciała 
podkreślając atuty sylwetki. Materiał z delikatnym połyskiem. 



Zamszowy, uszyty z dbałością o każdy szczegół komplet - bluza z wysokim kołnierzem 
zapinana na suwak i spodnie z ozdobnymi suwakami po bokach. Na kołnierzu po boku 

haft z logo marki. Komplet stanowi zestaw z męską wersją modelu, dobierzcie swoje 
ulubione kolory i cieszcie się matchy lookiem. 
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