SPORT KREATYWNIE
◗ Trendy w odzie˝y sportowej na przysz∏à jesieƒ i zim´ idà przede
◗ wszystkim w kierunku funkcjonalnoÊci, ale nie zabraknie w nich
◗ te˝ trendów rodem z wybiegów mody, takich jak mocniejsza kolorystyka.

BOGNER

STYLOWE KOMBINACJE
Trend do mieszania ró˝nych
stylów nie straci na popularnoÊci: b´dzie nie tylko funkcjonalnie, ciep∏o i sucho – b´dzie
naprawd´ kreatywnie. Niemiecka firma Nat-2, znana ze swoich
butów-transformersów, które
za pociàgni´ciem zamka przeistaczajà si´ z trampek w sanda∏y, postawi tym razem na
ADIDAS Y-3
rozwiàzania mniej zintegrowane, a bardziej zbiorowe. Na zimowych pó∏kach klientka znajdzie tam
nie tylko obuwie, ale ca∏y komplet pasujàcych do niego
akcesoriów. Ocieplane owczym futrem sportowe boty
w weso∏ych kolorach pojawià si´ w towarzystwie takich˝e r´kawic, nauszników oraz torebek. Narciarki
i snowboardzistki b´dà mog∏y z kolei „skleciç” sobie
pasujàcy strój w zale˝noÊci od pogody i nastroju: ko∏-

nierze, szelki, ochronne r´kawy, stuptuty czy kieszenie dadzà
si´ dowolnie usuwaç lub dopinaç.

BRO¡ NA PLAMY
Zamach na portfele klientek szczególnie Êwiadomych ekologicznie przygotowa∏a szwajcarska firma
Schoeller Technologies, opracowujàc technologi´ ecorepel®, naÊladujàcà w∏aÊciwoÊci hydrofobowe ptasiego opierzenia. Dzi´ki swej specjalnej pow∏oce ecorepel® gwarantuje przepuszczalnoÊç dla powietrza przy
jednoczesnej odpornoÊci na przemakanie, ale na
pierwszy plan w swej kampanii marketingowej wysuwa
aspekt ekologiczny: dzi´ki zastosowanej przy produkcji ecorepel® parafinie (w przeciwieƒstwie do rozpowszechnionego w´glowodoru fluorowanego) produkt ten nie obcià˝a Êrodowiskà ani w procesie produkcyjnym, ani podczas
noszenia.
Dla tych, którzy walk´ z plamami pojmujà nieco inaczej, mi∏à
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niespodziank´ przygotuje firma Freesoul: jej
koszulki, spodnie,
spódnice i kurtki b´dà
dwustronne. Na zabrudzenie pomo˝e szybkie przewrócenie stroju na lewà – a mo˝e
prawà – stron´. Klientka pozb´dzie si´ w ten sposób plam (przynajmniej do czasu ubrudzenia
tak˝e drugiej strony) i wypróbuje
inny kolor.

GRA KOLORÓW
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Na kolorystycznà nud´ narzekaç
na pewno nie b´dzie mo˝na – dwa
przeciwstawne trendy powalczà jakiÊ
czas o wzgl´dy klientek: z jednej
strony mocna, jaskrawa czerwieƒ,
malina, fiolet i królewski granat – cz´sto w towarzystwie czerni lub szaroÊci, z drugiej naturalne kolory warzyw
i przypraw: ober˝yna, oliwkowa zieleƒ,
curry. Âwietnym towarzyszem modnej,
aktywnej kobiety b´dà wzory etniczne
YETI
i folklorystyczne, fr´dzle, gruby sztruks
i flanelowa krata. Stylowe parki i kurtko-swetry nadadzà sportowym ubraniom iÊcie casualowego szlifu.
Kinga Rybiƒska

