Bawsom

NIEZALEŻNA POLSKA MARKA OKULARÓW BAWSOME DOSTĘPNA JEST JUŻ W GALERII MOKOTÓW. TO
POŁĄCZENIE MINIMALIZMU, PRZESZŁOŚCI ORAZ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII. PROJEKTY MARKI
TO POCHWAŁA PROSTOTY, KTÓRA PRZYPADNIE DO GUSTU, TYM, KTÓRZY CENIĄ NIEZALEŻNĄ MODĘ.

e

BAWSOME

Produkty marki inspirowane są przeszłością, ale jednocześnie nawiązują do
najnowszych tendencji. Oprawy marki
Bawsome drukowane są w formacie 3D
w zaawansowanym laboratorium w Belgii,
a następnie wyposażane w wyprodukowane na specjalne zamówienie soczewki
od Carl Zeiss Vision. Każda oprawa
przemyślana jest od początku do końca
i stanowi zamkniętą całość.
Design interpretujący klasyczne kształty
został wzbogacony o ultra-płaskie soczewki z lustrzanymi oraz pół-lustrzanymi
powłokami. Celem marki Bawsome jest
tworzenie bezkompromisowych produktów,
które dają do myślenia. Najnowsza kolekcja
oczarowuje wyrazistością, delikatnością
i futurystycznym charakterem.
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Maps

UNIKALNA NA POLSKIM RYNKU POLSKA MARKA BODYMAPS CHARAKTERYZUJE SIĘ NIESZABLONOWYM
PODEJŚCIEM DO TWORZENIA KOSTIUMÓW KĄPIELOWYCH. JEJ PROJEKTY ODNOSZĄ SIĘ DO PRZESZŁOŚCI,
NAWIĄZUJĄ DO LAT 50., 60. I 70. – SĄ POCHWAŁĄ KOBIECOŚCI I ESTETYKI.
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BODYMAPS
195 ZŁ

BodyMaps to kolekcja wyjątkowych strojów
kąpielowych. Dzięki nim można w pełni cieszyć się
latem. Projekty charakteryzuje połączenie klasycznych, kobiecych krojów, niebanalnej kolorystyki
z unikalnymi detalami nawiązującymi do lat 50.,
60. i 70. Marka tworzy zarówno stroje jedno-, jak
i dwuczęściowe, w których inspiracje przeszłością
łączą się z nowoczesnym podejściem do materiałów
i dbałością o wykończenie. BodyMaps czerpie
nie tylko ze sztuki, muzyki i popkultury, a przede
wszystkim poszukuje natchnienia w prywatnych
archiwach i albumach z wakacji.
Kostiumy są wykonane ze specjalistycznych dzianin, wytwarzanych w północnych Włoszech oraz
w Polsce. Cały późniejszy proces produkcji odbywa
się w niewielkiej szwalni w województwie łódzkim.
Kolekcje BodyMaps są produkowane w krótkich
seriach.
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WARSZAWSKA MARKA ELEMENTY HOŁDUJE KLASYCE I PROSTOCIE W NAJLEPSZYM
WYDANIU. TWORZY NIEWYMUSZONE W FORMIE UBRANIA, KTÓRE MAJĄ W SOBIE
DUCHA PONADCZASOWOŚCI I SKUTECZNIE OPIERAJĄ SIĘ ZMIENIAJĄCYM TRENDOM.
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Marka Elementy tworzy ubrania w duchu
prostoty, które są nieskomplikowane,
a jednocześnie precyzyjne w formie
i wykonaniu. Cechuje je regularny krój,
minimalizm i starannie dobrane tkaniny.
Filozofia marki Elementy to tworzenie
ubrań, które długo będą pozostawać
aktualne i niezmiennie potrzebne,
pomimo gwałtownie zmieniających się
modowych tendencji. Marka odnosi się
do ducha klasyki w nowy sposób – wraca
do doskonałości oraz idei skończonego
projektu. Marka współtworzy Transparent
Shopping Collective – grupę projektantów,
którzy stawiają na otwarty dialog z klientem i dzielenie się informacją o tym, jak
ubrania są produkowane oraz ile
to kosztuje. Wszystkie projekty powstają
w pracowni na warszawskiej Pradze.
To mała manufaktura i rodzinna atmosfera, tworzona przez ludzi, którzy lubią
swoją pracę.

ELEMENTY
99 ZŁ

ELEMENTY
449 ZŁ

ELEMENTY
299 ZŁ

ELEMENTY
399 ZŁ
ELEMENTY
219 ZŁ

18

ORYGINALNE WZORNICTWO, DBAŁOŚĆ O WYKONANIE I SZLACHETNY MATERIAŁ – TO ZNAKI
ROZPOZNAWCZE MARKI SHALLWE, KTÓRA TWORZY APASZKI. WYJĄTKOWE CHUSTY MAJĄ WIELE FUNKCJI,
A PLASTYCZNE DESENIE, KTÓRE JE OZDABIAJĄ, SPRAWIAJĄ, ŻE PRZYPOMINAJĄ MAŁE DZIEŁA SZTUKI.
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SHALLWE

SHELLWE

ShallWe, jedna z marek debiutujących
w przestrzeni The Designer Gallery, powstała
z miłości do jedwabiu i pragnienia używania
tego najszlachetniejszego z materiałów na co
dzień. Projekty marki łączą w sobie luksusową
elegancję z zaskakującymi wzorami graficznymi. Niestandardowe rozmiary jedwabnych
chust pobudzają kreatywne myślenie i zachęcają
do noszenia ich nie tylko w tradycyjny sposób.
Dzięki temu ShallWe może być nie tylko
apaszką owiniętą wokół szyi, pareo, sukienką
lub torbą. Projekty marki cechują najwyższej
klasy materiały, zaskakujące wzory graficzne
i staranne wykonanie. Na uwagę zwracają
drukowane cyfrowo wzory o wyrazistych
i soczystych kolorach. Ręcznie wykończone
apaszki przypominają dzieło sztuki. Chusty,
apaszki i poszetki ShallWe produkowane
są w limitowanych seriach do 50 sztuk
każdego wzoru i koloru.
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