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Najnowsza kolekcja “Kaviar Gauche for Zalando Collection” hołdem dla 
Panny Młodej! 

Berlin, 28 marca 2013 r. Zalando Collection wspólnie z berlińskim domem mody 

Kaviar Gauche po raz drugi połączyło siły tworząc specjalną kolekcję Wiosna/Lato 

2013. Motywem przewodnim linii składającej się z 20 modeli, w tym dwóch sukni 

ślubnych, jest uroczystość ślubna. Kolekcja jest ekskluzywnie dostępna na 

www.zalando.pl od 28 marca 2013 r.   

Inspiracją ekskluzywnej kolekcji berlińskiej marki Kaviar Gauche dla Zalando Collection jest grecka 

bogini miłości Afrodyta. Według starożytnych Greków wianek z gałązek mirtu, który nosiła Afrodyta 

to symbol miłości. Dlatego panny młode podczas ceremonii ślubnej nosiły go, by umocnić miłosną 

więź i związek małżeński ze swoim ukochanym.   

Projektantki domu mody Kaviar Gauche, Johanna Kühl i Alexandra Fischer-Roehler zaprojektowały 

kolekcję zawierającą sukienki, spodnie, bluzki, koszulki, sandały i akcesoria.  

Jednakże gwiazdami składającej się z 20 sylwetek linii są dwie jedwabne suknie ślubne.  

http://www.zalando.pl/
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Dla klasycznej panny młodej projektantki proponują długą białą suknię z laserowo wyciętym 

gorsetem ze wzorem gałęzi mirtu, którą można idealnie skomponować z etolą z krótkimi 

rękawkami. Natomiast dla odważnej panny młodej, Kaviar Gauche, przygotował wzorzystą 

koronkową suknię do kolan nawiązującą do symbolu miłości starożytnych Greków – mirtu. 

Z kolei dla druhen, projektantki stworzyły suknie z jedwabiu w delikatnych pastelowych odcieniach 

żółci i zieleni. Ponadto złote wykończenia dekoltu, delikatne drapowania i plisowania tworzą 

idealną całość kreacji.  Natomiast na podróż poślubną, Kaviar Gauche proponuje eleganckie topy 

z szyfonu w kwieciste wzory, a także lekkie spodnie, przez to kreując doskonały look.  Ceny całości 

kolekcji rozpoczynają się od 389 zł za bluzkę po 2339 zł za suknię ślubną. 

Dom mody Kaviar Gauche rozpoczął działalność w 2004 r. Projektantki, Johanna Kühl i  Alexandra 

Fischer-Roehler, są znane z łączenia nowoczesnego glamouru z awangardą, jak również z mody 

ślubnej. Aktualnie ich kolekcje sprzedają się już w 7 krajach.  

 

Zalando Collection powstało w lutym 2012 r. Po raz pierwszy marka rozpoczęła współpracę z 

Kaviar Gauche w maju tego roku. Kreacje linii “Kaviar Gauche for Zalando Collection” zostały za-

projektowane w berlińskim atelier projektantek. Dzięki tej kolekcji, kobiety mogą znaleźć nowocze-

sne, odważne, w tym samym czasie eleganckie stroje w przystępnych cenach.   

 

Wszystko o Zalando  
 
Zalando jest największym w Niemczech sklepem internetowym obuwia i mody. Obszerna oferta dla kobiet, mężczyzn  

i dzieci obejmuje zarówno znane marki, jak również artykuły najmodniejszych projektantów. Obecnie Zalando 

współpracuje z ponad 1.000 marek. Oprócz obuwia i odzieży, Klienci sklepu internetowego Zalalando mogą kupić 

ekskluzywne akcesoria, kosmetyki, a także artykuły sportowe. Ponadto, Zalando oferuje jedyny w swoim rodzaju serwis 

– bezpłatne przesyłki i zwroty, bezpłatną infolinię i 30-dniowe prawo zwrotu wszystkich produktów. Dzięki temu zakupy 

przez internet są wygodne i bezpieczne. Dzięki profilowi na Facebooku Klienci są na bieżąco informowani o aktualnych 

nowościach i trendach w modzie. Firma z siedzibą w Berlinie została założona w 2008 r. przez Roberta Gentza i Davida 

Schneidera. Po udanym starcie na rynku niemieckim firma rozwijała się na sąsiednie kraje europejskie. Pierwszym 

krajem była Austria (2009 r.), kolejnymi - Holandia i Francja (obydwa kraje w 2010 r.),a w roku 2011 do ich grona 

dołączyły Włochy, Wielka Brytania i Szwajcaria. Od 2012 roku Zalando jest dostępne także  

w Szwecji, Belgii, Hiszpanii, Danii i Finlandii, a teraz także w Polsce. 
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Kontakt Zalando  

Piotr Wódkiewicz 

Public Relations Zalando Polska 

Tel.: + 49 302 00 08 81 46 

E-Mail: piotr.wodkiewicz@zalando.pl 

 

Kontakt Showroom 

Bartek Lubera 

Pomada Fashion Office 

Tel.: + 48 604 255 408 

E-mail: pomada@pomada.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalando.pl należy do Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

 

Zalando GmbH 

Zarejestrowane w niemieckim rejestrze handlowym w Sądzie Rejonowym 
Charlottenburg w Berlinie, HRB 112394B 
Niemiecki numer podatkowy: 37/125/21423  

  Kierownictwo firmy: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter 

 


