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Berlin, 4 stycznia 2013 r. Zalando Collection prezentuje najnowszą kolekcję Wiosna/Lato 2013 

dla kobiet i mężczyzn. Kolekcja berlińskiej marki Zalando Collection stworzona przez 

projektantkę Clarissę Labin wraz ze swoim zespołem będzie dostępna ekskluzywnie na 

www.zalando.pl już od marca 2013 r.  

 

Po wielkim sukcesie ostatnich kolekcji, ekipa projektantów Zalando prezentuje najnowszą linię 

Zalando Collection na sezon Wiosna/Lato 2013.  Składająca się z 800 sztuk kolekcja damska jednoczy 

dwa trendy ‘Modern Romance’ i ‘Pattern Mania’. Inspiracjami tej różnorodnej kolekcji zawierającej 

także buty i akcesoria, są lata 60te i hybryda baroku z romantyzmem.  

 

Łagodne pastelowe odcienie, subtelne printy oraz delikatne tkaniny tworzą razem trend ‘Modern 

Romance’. Niezwykle kobieca kolekcja łączy elementy baroku i romantyzmu pastelowymi odcieniami 

i miękkimi wzorami. Efekt dip-dye i subtelne warstwy materiałów dodają kreacjom nowoczesny 

charakter. Color blocking, wzory a la lata 60te, paski i odważne odcienie tworzą dość wyrazistą naturę 

trendu “Pattern Mania”. Kolekcja także została wzbogacona o specjalną linię butów i akcesoriów. Po 

raz drugi, w wyniku współpracy z berlińskim domem mody Kaviar Gauche, powstanie ekskluzywna 

linia Kaviar Gauche for Zalando Collection na sezon Wiosna/Lato 2013, która będzie niedługo 

dostępna.  

 

 

http://www.zalando.pl/


          
 
 
 
 
Oprócz linii damskiej, Zalando Collection po raz drugi przedstawia dla męskiej klienteli specjalną 

kolekcję Zalando Collection Men. W sezonie Wiosna/Lato 2013, kolekcja składa się z ubrań, butów 

i akcesoriów łączących klasykę z miejskim szykiem. Zamszowe marynarki w kolorze mięty oraz 

lniane garnitury to wyróżniające się modele w najnowszej kolekcji, natomiast białe chinosy 

i pastelowe bermudy idealnie uzupełniają look. Główną częścią linii to zrobione z delikatnych, 

naturalnych materiałów, takich jak bawełna, len i kaszmir, jeansy oraz jeansowe koszule z ukrytymi 

guzikami. Skóra i ekologiczna bawełna dominują w odzieży wierzchniej w sezonie Wiosna/Lato 2013. 

Składająca się z 200 sztuk kolekcja zawiera w sobie olbrzymi wachlarz akcesoriów, butów  

i mokasynów.  
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