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pro muže
Móda. Pro ženy potěšení, pro řadu mužů trápení. Snad
se ani není co divit. Jen málo z nás žen si uvědomuje,
jak těžké je pro muže dnešní doby zkombinovat svůj šatník tak, aby vypadal skvěle celý den, šel s módou, ladil
s oblečením partnerky a nakonec byl ještě sám sebou.

Na pomoc se jim v tomto směru vydali módní návrháři, kteří pro tuto sezonu upřednostňují návrat k praktičnosti a jednoduchosti. Lehce tak navazují na pokračování
a rozvíjení předešlých módních trendů, které jsou obohacené o nové doplňky. Hlavně
ty dávají novému vzhledu ráz.
Upřednostňuje se casual look a sportovní vzhled. Tady najdete nezvyklé kombinace materiálů i nového vrstvení, které připomínají až venkovský styl vracející nás zpět
do éry ﬂanelových košil a kovbojských klobouků. Pozadu nezůstává ani městský styl, který
už léta prezentuje džínová móda v kombinaci s koženými bundami.
Linie civilních obleků a sak sází na dokonalý střih a kvalitní netradiční materiály. Sako
lze pak použít i pro běžné denní nošení v kombinaci s košilí, tričkem, rozhalenkou či pulovrem. Chybět by neměla ani dominující šála
a objemná pánská kabela.
Košile a pulovry se doplňují pletenými vestami nebo se svetry s výstřihem
do véčka. Pleteniny obecně přebírají
design folklorních severských motivů a navozují tak atmosféru drsných severských
lovišť.
Co by vám však v podzimní kolekci nemělo chybět, jsou riﬂe a klasické kalhoty užšího
střihu. U venkovského stylu bývají často zastrčené do vysokých bot.
Jednoduchost a praktičnost nadcházejícího módního stylu jde ruku v ruce se zatónovanými barvami podzimu a zimy. Pro odvážnější se
tu nabízí možnost kombinace neutrálních odstínů
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šedé, bílé a béžové s jasnými variantami modré,
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zelené, oranžové a červené, nebo dokonce ﬁalové.
772 00 Olomouc
Pro chladné zimní měsíce byste měli zvolit delší
Telefon: 585 203 258
kabát zajímavého střihu, který oceníte v kombinaci
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s elegantním stylem. Pro sportovní styl nesmí chywww.bruno-fashion.cz
bět metalická nebo kožená bunda zateplená kožeOtvírací doba: Po–Pá: 9–18 h.
šinovými doplňky. A teplé originální šály jsou saSo:
9–12 h.
mozřejmostí.
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