
 
 

 

 

 

KOLEKCJA MARCIANO SS22 

Kolekcja Marciano SS22 w tym sezonie przywołuje na myśl dalekie przygody na romantycznych 
pustynnych wydmach, w marokańskich medynach i na lazurowych, nieskazitelnie czystych wodach 
śródziemnomorskich wysp. Czerpiąc z naturalnie szykownego stylu, który tworzy DNA kolekcji Marciano, 
nowy sezon pełen jest uniwersalnych strojów, które z łatwością można nosić na co dzień i na wieczór. 
Szlachetne tkaniny, takie jak len i jedwab, podkreślają ponadczasowy urok, który został odświeżony paletą 
wakacyjnych kolorów. Kobiety ucieszą się ze stylowych sylwetek o twarzowych fasonach, miękkich 
odcieniach i eleganckich wzorach. Odzież męska to gwarancja wysokiej funkcjonalności i elegancji, 
uzyskanej dzięki krawieckim detalom i nowoczesnym krojom, przepełnionym pasją do podróży. 

 

KOLEKCJA DAMSKA 

Moroccan Moment  

Tajemniczy urok pustyni kusi nowoczesną, kobiecą atmosferą. Naturalnie szykowna kolekcja przedstawia 
ponadczasowy styl podkreślających sylwetkę fasonów, miękkich plis i dekoltów w kształcie litery V. 
Romantyczne, eleganckie nadruki w kwiaty i czerwony wzór paisley dodają klasycznego uroku. Paleta 
delikatnej brzoskwini, rumianego beżu, róży, tajemniczego błękitu i brązu nude łączy się z luksusowym 
materiałem boucle oraz kontrastującymi lamówkami i sprzączkami. 

Ibiza Escape  

Etniczna kobiecość i egzotyczne plażowe inspiracje budują styl, któremu nie sposób się oprzeć. 
Wszechstronne, szykowne fasony o wyraźnej strukturze, długie i krótkie sukienki, bluzki i eleganckie 
marynarki tworzą naturalnie wyrafinowaną, letnią garderobę. Projekty zostały dodatkowo podkreślone 
przez wyjątkowe materiały: len, jedwab i dżersej. Odcienie błękitu, złota laguny, głębokiego awokado i 
róży uzupełniają batikowy błękit, romantyczny róż i nadruki paisley. Dbałość o szczegóły przejawia się  
w paskach w dopasowane wzory, makramowych plecionkach i dekoracyjnych ściegach. 

Santorini Sojourn  

Rozkoszuj się pełnym słonecznego bogactwa latem w Grecji, dzięki temu pięknemu zestawowi letnich 
ubrań. Odsłonięte ramiona, lekkie, zwiewne krótkie spódnice, dopasowane kroje i fantazyjne sukienki na 
dzień stworzą szykowne stylizacje, inspirowane latem nad Morzem Śródziemnym. Paleta bladych 
perłowych odcieni i bieli, cytrusów, turkusu, czerni i błękitu nieba współgra z nadrukami rodem z Santorini, 
Mykonos i podwodnej głębi. Teksturowane, szydełkowe detale dodają nuty kobiecości. 

 



 
 

KOLEKCJA MĘSKA 

Gentleman Essential  

Niczym wyposażenie nowoczesnego dżentelmena w stylowy, codzienny niezbędnik, asortyment ten 
wzbogaca miejski styl o funkcjonalność i elegancję. To elementy, które są podstawą garderoby każdego 
mężczyzny. Ponadczasowe garnitury z lekkiej wełny, bluzy, trencze i skórzane kurtki bomberki o prostych 
fasonach łączą się z klasycznymi dżinsami, spodniami chino i koszulkami polo. Krawiectwo i staranne 
wykończenia to elementy zarówno swobodnego stroju na co dzień, jak i stylizacji na wieczór. Subtelne 
nadruki z liśćmi i pustynią są subtelnym nawiązaniem do podróży. Granat, biel, pistacja, kremowy żółty, 
morski błękit, zielony mech i lilia tworzą spójną, stylową całość. 

Le Jardin du Desert  

Wybierz się w podróż do ogrodów Majorelle w serii lekkich, eleganckich ubrań inspirowanych stylem 
bohaterów filmów Bertolucciego. Swobodne garnitury o wyraźnej konstrukcji, koszule i szorty chino 
uzupełniają militarne kurtki i klasyczne swetry. Ciepła, naturalna paleta jedwabistych błękitów, miodu, 
kamieni z Pasadeny, drewna orzechowego i marokańskich niebieskości jest gwarancją bogactwa stylu  
i wakacyjnego szyku. Ciepłej letniej atmosfery od dnia do nocy. 

The Good Italian  

Głęboki błękit Morza Śródziemnego wabi luksusowym asortymentem eleganckich letnich ubrań. 
Dynamiczne, krawieckie projekty z nowoczesnymi miejskimi akcentami są idealne dla aktywnych 
mężczyzn, którzy w myślach odkrywają rajską wyspę Capri i uciekają od chaosu na lądzie. Koszule  
w kręglarskim stylu, gabardynowe spodnie, koszulki z jedwabnej mieszanki, koszule w stylu safari  
i garnitury z kory tworzą kompletną garderobę. Subtelne nadruki, kolor drzewa sandałowego, jasny błękit, 
crème brûlée i czysta biel tworzą ponadczasowy look, pełen letniej elegancji. 

Najważniejsze cechy 

Kolory: delikatna brzoskwinia, rumiany róż, róża, tajemniczy błękit, cielisty brąz, złoto laguny, głębokie 
awokado, mineralna szarość, przejrzysty błękit, liliowa mgiełka, kwiat wiśni, jedwabista kukurydza, 
cytrusowy wir, turkus, głęboka czerń, egejskie niebo. Dla niego: granat, biel, pistacja, kremowy żółty, 
morski błękit, zielony mech, liliowy róż, jedwabisty błękit, miód, kamień Pasadeny, drewno orzechowe, 
drzewo sandałowe, jasny błękit, crème brûlée. 

Wzory: czerwony łańcuszkowy paisley, opadające kwiaty, niebieski plażowy batik, romantyczny różany 
błękit, romantyczna różana zieleń, paisley, Santorini, Mykonos, podwodna głębia. Dla niego: liście, 
pustynia, kora, prążki.  

Materiały: boucle, len, jedwab, wiskoza, dżersej, szydełkowa plecionka, makrama paisley, popelina, skóra. 
Dla niego: lekka wełna, len techniczny, bawełna, mieszanki włókien, jedwab, skóra, bawełna supima, 
zamsz, elastyczna gabardyna. 

 



 
 

 

Zdjęcia wizerunkowe: pobierz 

Packshoty: pobierz 

 

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 

 

https://we.tl/t-81QVw5ny5M
https://we.tl/t-iuMZRYOKPW
http://www.guess.eu/

