
 
                 

  

Przedstawiamy wiosenną kolekcję GUESS Originals 2022 + GUESS Originals Kit Collection 
 

 

Los Angeles, Kalifornia — GUESS Originals powraca ze swoją najnowszą kolekcją na wiosnę, wraz z odświeżoną linią 

The GUESS Originals Kit Program. Kolekcja ta oparta jest na klasycznych projektach, wzbogaconych  

o najwyższej jakości tkaniny i ponadczasowe wzory. Dostępna zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Program kapsuł  

i zestawów GUESS Originals obejmuje najbardziej pożądane denimowe style i dostępny jest w sprzedaży od 17 

lutego 2021 r. w wybranych sklepach detalicznych GUESS oraz na stronie https://www.guess.eu/pl-pl/guess-

originals. Drugi drop kolekcji pojawi się 17 marca 2022 roku. 

 

Kolekcja GUESS Originals 

Kolekcja GO Spring łączy tradycyjne denimowe dziedzictwo marki z nowoczesnym duchem. Czerpiąc inspirację  

z Palm Springs, linia reprezentuje swobodny styl życia. Paleta kolorów jest bezpośrednio inspirowana naturalnymi 

elementami pustynnego terenu w połączeniu z wybielonymi przez słońce, pastelowymi kolorami i efektem vintage 

wash, aby jeszcze mocniej podkreślić pustynny charakter. W całej kolekcji znajdziemy również różnorodne nadruki, 

od wzorów argyle po komplety w kwiaty i ręcznie rysowane grafiki. 

  

Kolekcja składa się z różnorodnych fasonów zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Znajdziemy w niej t-shirty, 

rozpinane swetry, dresowe spodenki, koszulki polo i wiele innych. Różnorodne fasony wahają się w cenach od 79zł 

za skarpetki do 1 015zł za kurtki jeansowe. 

 

Program GUESS Originals Kit 

Program Kit zawiera codzienne, niezbędne elementy, które są odświeżane w nowych, sezonowych barwach 

charakterystycznych dla kolejnego dropu. Każda stylizacja prezentowana w asortymencie GUESS Originals 

nawiązuje do podstawowych stylów oferowanych w programie Kit. Wszystkie projekty zostały także stworzone  

z wysokiej jakości dzianiny i denimu, przy wykorzystaniu klasycznych i archiwalnych projektów marki. 

 

Spodnie jeansowe Kit to projekt wykonany z wygodnego denimu ze stretchem, poddanego zabiegowi stonewash  

i przebarwieniom typu twills. Carpenter stał się elementem wyróżniającym GUESS Originals. Wykonany z wysokiej 

jakości elastycznego denimu stanowi idealne połączenie kultowego stylu odzieży do pracy z jeansami na codzień. 

Kładziemy nacisk na to dopasowanie, ponieważ odzwierciedla to styl i osobowość naszych klientów oraz sposób,  

w jaki wyrażają siebie. 

 

Ceny kolekcji GUESS Originals + GUESS Originals Kit Program wahają się od 79zł do 675zł za topy, spodnie, sukienki, 

jeansy, skarpetki i czapki. 
 

 

Zdjęcia wizerunkowe: pobierz 

 

Packshoty: pobierz 

https://www.guess.eu/pl-pl/guess-originals
https://www.guess.eu/pl-pl/guess-originals
https://we.tl/t-9qJyJpQTy1
https://we.tl/t-5GVQMorR6i


 
GUESS? Inc. 

Założona w 1981 roku firma GUESS rozpoczęła swoją działalność jako marka produkująca dżinsy i od tego czasu z powodzeniem stała się 

globalną marką z segmentu lifestyle. Obecnie spółka Guess? Inc. projektuje, sprzedaje, dystrybuuje i licencjonuje kolekcje mody, dżinsów, 

torebek, zegarków, okularów, butów i innych produktów. Produkty Guess? dystrybuowane są przez sklepy firmowe oraz najlepsze domy towarowe 

i salony multibrandowe na świecie. Według danych z 30 października 2021 roku spółka zarządza 1,052 sklepami własnymi w Ameryce Północnej 

i Południowej, Europie oraz Azji. Partnerzy i dystrybutorzy spółki operują dodatkowo 558 punktami. Wspólnie prowadzą działalność w około stu 

krajach. Więcej informacji o firmie jest dostępnych na stronie www.guess.eu 

 

GUESS Originals 

Napędzany przeszłością, udoskonalony przyszłością. GUESS Originals to kolekcja inspirowana dziedzictwem, która dopasowuje się do 

współczesnych krojów i wyrobów. Linie te są tworzone z myśłą o rosnącej liczbie klientów i chęcią sprawienia, że zakupy będą niezapomnianym 

przeżyciem.  

http://www.guess.eu/

