Rozpocznij lato w kostiumach Calzedonia!
Pierwsze słonecznie dni już za nami. Z myślą o tych stęsknionych za słońcem, urlopemi i
sezonem plażowym Calzedonia przygotowała bogatą ofertę strojów kąpielowych w sam raz
na lato. Marszczona tkanina rodem z lat 80 - tych? Soczyste neony? A może prosty
minimalizm? Znajdź swój idealny model i ciesz się nadchodzącymi wakacjami!
MARSZCZENIA

Nowością w letniej kolekcji 2019 jest marszczona tkanina. Ten miękki i zbity materiał
charakteryzuje się wytłoczeniami, które tworzą wzór mikro fal. Kolekcja dostępna jest w pięciu

różnych kolorach, które nawiązują do stylistyki lat 80 - tych i 90 - tych: soczystej pomarańczy,
turkusu, fioletu oraz tradcyjnej czerni i czerwieni.
W skład tej marszczonej kolekcji wchodzą następujące modele: 4 rodzaje bikini (zarówno góry,
jak i doły) oraz 2 jednoczęściowe kostiumy. Wyróżniamy w niej m.in. :
- usztywnianą opaskę, która nadaje biustowi naturalny kształt
- minimalistyczną i modną górę od bikini typu „trójkąt”
- usztywnianą górę od bikini z marszczonymi trójkątnymi miseczkami
- górę od bikini o kroju push-up
- dół od bikini typu brazyliany z marszczeniami w stylu lat 80.
- jednoczęściowy strój kąpielowy o dwóch różnych krojach w kolorach fioletu oraz soczystej
pomarańczy.
Te minimalistyczne modele stworzone z przyjemnej w dotyku tkaniny z cienkimi ramiączkami oraz
z głębokim dekoltem na plecach, idealnie podkreślą opaleniznę.

NOWY MINIMAL
Nowy minimal: ten trend na nadchodzący sezon odzwierciedlają proste formy podkreślone
jednak zaskakującymi szczegółami: wycięciami, kolorowymi pierścieniami, supłami i
jednokolorowymi gładkimi tkaninami. Kolekcja wzbogacona jest o lśniące materiały i
trójwymiarowe wzory, takie jak prążki oraz trykot dostępne w różnych barwach.
Najmodniejszymi modelami są proste opaski z odpinanymi ramiączkami, trójkąty w formie
balkonetek i po raz kolejny majtki z wysokim stanem oraz minimalistyczne brazyliany.

NEON
Neonowy trend powraca bezpośrednio do stylistyki lat 80 - tych, jaskrawych kolorów i
sportowych modeli. W sam raz na prawdziwe lato w stylu pop.

BALKONETKA

Nowym modnym akcentem w nadchodzącym letnim sezonie jest również góra od bikini o kroju
balkonetki. Ten model ma fiszbiny, dzięki czemu zapewnia odpowiednie podtrzymanie.
Regulowane ramiączka można zapiąć na haczyk na plecach lub przewiązać na szyi. Z tyłu wiązany
na kokardę.

Każdy z modeli można już kupić w sklepach Calzedonia w całej Polsce i w sklepie internetowym
na stronie www.calzedonia.com.

