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BIG DAY trends – najmodniejsze stylizacje dla Niego
Razem z wiosną, powitaliśmy kolejny sezon wesel, komunii i chrzcin. W tym roku główną
cechą najmodniejszych stylizacji na wyjątkowe okazje ma być wygoda i komfort. Poznaj
męską ofertę marki Vistula i skompletuj idealną stylizację dopasowaną do Ciebie!

Wyjątkowe okazje wymagają niecodziennych stylizacji - wybierz nowoczesną lub
klasyczną elegancję dopasowaną do Twoich potrzeb, aby czuć się wyjątkowo. Wykonane
z najwyższej jakości tkanin garnitury i koszule marki Vistula, zapewniają nieskazitelny
wygląd przez cały wieczór oraz komfort nawet w upalne dni.
Klasyka zawsze w modzie!

Klasyczna elegancja pasuje każdemu – niezależnie do charakteru wydarzenia i roli, którą
na nim pełnisz. Panowie, którzy cenią sobie ponadczasowy look powinni postawić na
garnitury w odcieniach granatu i czerni. Do tych kolorów pasuje większość dodatków,
przez co stanowią uniwersalną bazę na wiele okazji. Stylizację uzupełnij o wzorzysty
krawat i poszetkę lub dodatki w modnym tego sezonu kolorze rubinowego bordo.
Klasyczna baza sprawdzi się na wiele okazji, a dzięki odpowiednim akcesoriom,
zdecydowanie wpiszesz się w największe modowe trendy w modzie męskiej.

Na luzie z nutą nonszalancji
Casual style na weselach czy rodzinnych przyjęciach pojawia się coraz częściej. Panowie
kompletujący stylizację na ślub przyjaciół, komunię lub chrzciny śmiało mogą wybierać garnitur z
wyraźną fakturą lub wzorem. Vistula proponuje między innymi slimowany zestaw w szarym
kolorze w beżowo-błękitną kratą lub tonalny look z błękitem. Taki garnitur dobrze podkreśli
sylwetkę i doda mężczyźnie nonszalancji. Do dopełnienia stylizacji wystarczy biała koszula z
rozpiętym guzikiem, ulubiony pasek i skórzane buty oraz podkreślająca kolor oczu jedwabna
poszetka.

A może coś skrojonego na miarę?
Jeśli szukasz wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju garnituru, który w 100% odzwierciedla
Twoją osobowość i styl, skorzystaj z usługi szycia na miarę w salonach Vistula. Wyraź siebie
i zaprezentuj indywidualny look, wybierając krój, tkaninę i dodatki.

Ponadczasowy, klasyczny garnitur, czy może jednak, casualowy komplet z twistem? W sezonie
2022 pewne jest, że na wyjątkowe okazje będziemy wybierać połączenie mody i wygody w
najlepszym wydaniu. Skorzystaj z bogatej oferty marki Vistula stworzonej w odpowiedzi na
obowiązujące trendy albo stwórz swój własny wymarzony look w usłudze Szycie na miarę.
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