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DOBRE NOWEGO POCZÑTKI
◗ Nowy sezon domaga si´ ostrych ci´ç: damskie buty opuszczà wytarte
◗ Êcie˝ki i bezpieczne szlaki, zapuszczàjàc si´ w nowe trasy. B´dzie
◗ odwa˝nie, nietuzinkowo i dramatycznie. Mocne kontrasty – w kolorach,
◗ materia∏ach i formach – wyszukana architektura obcasów, ale tak˝e
◗ coraz bardziej konsekwentna ekologia surowców oraz mutacje
◗ androgeniczne ucieszà oko ka˝dej koneserki mody.
G-STAR

GABOR

TEMATY
M¢SKO-DAMSKIE

z g∏adkiej skóry; sznurowany do kostek wygodNiewàtpliwie najbardziej
ny trzewik wystàpi na guawangardowym –
mowej, pstrokatej, spormimo swej stylitowej podeszwie, a klastycznej wstrzesyczny pantofel z grzeczmi´êliwoÊci –
nà kokardà na czubku zatrendem
szokuje pokaênym koturnem
CAMEL ACTIVE
w damskiej szafie b´dzie... but m´ski.
w kolorowe paski, wzmocnionym dodatKlasyczne garniturowe pó∏buty zarówno
kowo platformà. Tego rodzaju hybrydy
z otwartà, jak i zamkni´tà przyszwà –
przyjmà najrozmaitsze formy, wymagajàc
np. budapeszty czy oxfordy – oraz mocod klientki nierzadko du˝ej dozy autoirone, sznurowane trzewiki ∫ la Oliver Twist
nii. Producenci klasyczniejsi, np. Gabor,
podbijà damskie serca i noszone b´dà
ostro˝niej podejdà do tego wyzwania,
zarówno do spodni, jak i do spódnic.
stawiajàc na mniej szokujàce zestawieW tym kierunku poszed∏ mi´dzy innymi
nia.
znany ju˝ wczeÊniej z androgenicznych
kreacji G-Star. Zimà 2012 m´sko-damW dobie zachwianych rynków finanskie eksperymenty przybiorà z pewnosowych i katastrof ekologicznych powrót
Êcià rozmiar epidemii.
do korzeni i apoteoza natury powa˝nie
si´ nasilà. Intensywny recykling, stosowanie surowców d∏ugotrwa∏ych i odnaEkstrawaganckie mieszanki ró˝nych
wialnych oraz powrót do tradycyjnych
stylów i trendów b´dà charakterystyczne
technik i wzorów dodadzà autentycznodla zimowego obuwia. W jednym bucie
Êci i pierwotnoÊci, choç nie ob´dzie si´
zetknà si´ czasem zupe∏nie przeciwstawbez modnych interpretacji. Inspiracjà jeêne tendencje: mi´kki, zamszowy mokadziectwem, folklorem czy górskà wspisyn ku górze zamieni si´ w sztyblet
naczkà odbijà si´ fuzje skóry i futra, we∏-
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ny oraz grubej dzianiny, B´dzie przaÊnie, ale nie bez wdzi´ku,
dzi´ki s∏odkim detalom i ciekawym asymetrycznym efektom.

TEATR RETRO
Dla fanek modnej historii sezon zimowy przygotuje retrospektyw´ lat 60. i 70.: kozaki, botki, pantofle i baleriny z wielkimi klamrami, ponadwymiarowymi guzikami i geometrycznymi
wzorami wystàpià na obuwniczej scenie w dobranym towarzystwie mocnych barw i wyszukanych materia∏ów: „krokodyla”
czy metalicznie wykoƒczona skóra, ∏aƒcuchy i wysokie obcasy
przywiodà na myÊl salony swinga czy zblazowanego jet-setu.
Powiew dramatycznoÊci wniosà na zimowe ulice czó∏enka
z ró˝nokolorowej skóry, zdobione wstà˝kami zamiast sznurówek, koronkowymi wstawkami i przepi´knymi lamówkami.

OBCASY EKSTRAKLASY
Mo˝liwe b´dzie wszystko: od zawrotnej wysokoÊci koturnów i grubych platform, poprzez cieniutkie, acz nie przesadnie
wysokie szpilki, a˝ po stabilne sto˝ki czy obcasy idealnie p∏askie. Ukoronowaniem projektanckich zmagaƒ b´dà architektoniczne kszta∏ty: asymetryczne wyci´cia i ob∏e wygibasy, godne
w∏asnej gabloty w muzeach sztuki. Obcasy to coraz cz´Êciej
ju˝ nie sta˝yÊci, tylko aktorzy pierwszoplanowi: zaimponujà
zw∏aszcza te ze szlachetnego drewna, obite skórà czy zdobione mocnym, geometrycznym wzorem.

PURPUROWA ZIMA

FIRMA ROKU 2011
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Zwyci´zcà w barwnym poÊcigu b´dzie czerwieƒ w najrozmaitszych wersjach: od g∏´bokiego bordo i ciemnej maliny,
poprzez ciep∏y ton rdzy, a˝ po odwa˝ny odcieƒ pomidorowy.
Nie powinno zabraknàç te˝ weso∏ych ˝ó∏ci, fioletu i ró˝u oraz
zimnych wariacji b∏´kitu, szaroÊci i be˝u. Czerƒ i bràz automatycznie utorujà sobie drog´ – s∏ota wszak wspiera praktyczne
myÊlenie klientek.
Kinga Rybiƒska,
êród∏o: Niemiecki Instytut Obuwia w Offenbach

Firma Rogers od 1994r. jest producentem
odzie˝y zarówno damskiej jak i m´skiej.
Obecnie specjalizujemy si´ w tworzeniu
nowoczesnej linii produktów skierowanych
dla kobiet Êwiadomych swego pi´kna i wyjàtkowoÊci oraz m´˝czyzn, którzy cenià komfort i wygod´.
Posiadamy w∏asnà wzorcownie, a ca∏a produkcja odbywa si´ w Polsce.
Z mi∏oÊci do mody dbamy, aby nasze produkty by∏y zawsze na czasie
i charakteryzowa∏y si´ wysokà jakoÊcià tkanin, które sà przyjazne cia∏u
oraz dba∏oÊcià o ka˝dy detal. Ubrania projektowane sà tak, aby mo˝na
by∏o je ∏atwo ze sobà skomponowaç.
Firma Rogers zosta∏a dostrze˝ona na rynku sprawdzonych krajowych
produktów, co zaowocowa∏o nagrodami Srebrnego i Z∏otego Laura
w kategorii Pr´˝nie Rozwijajàca si´ Firma oraz otrzymaniem wyró˝nienia god∏em Polish Produkt- Firma Roku 2011.
Nasze obecne doÊwiadczenie oraz sukcesy rynkowe gwarantujà owocnà wspó∏prac´ zarówno z firmami handlowymi jak równie˝
z odbiorcami indywidualnymi.
ul. Jagielloƒska 44a • 32-410 Dobczyce
tel./fax (012) 27 12 166 • 602 530 143 • 501 749 069
rogers@poczta.onet.pl
www.rogers.pl

