Spring Summer 2018

Bahar koleksiyonunun
renkleri oldukça canlı
tonlara sahip olmasının
yanı sıra, solgun mavi,
yeşil ve gri tonlarından
pastel pembe, yeşil ve
mor renklerine kadar
çeşitlenebiliyor.
Koleksiyonun kilit görünümlerinin başında; gri renk baklava desenli V-yaka kazakla kombinlenen önden düğmeli
lacivert-beyaz pötikareli spor gömlek ve jean pantolonlar geliyor.

Lacivert su geçirmez bomber ceketle
eşlenen pembe polo yaka tişört ve
kobalt mavisi dar chino pantolonlar,
köpek motifi işlemeli lacivert polo ile
giyilen gofre kumaştan mavi şortlar ve
mor renkli V-yaka pamuklu kaşmir
kazağın altına giyilen eğlenceli karışık
renkteki pötikareli gömlek ve canlı
mavi tonlarındaki chino pantolonlar
geliyor. Klasik spor giyimlerine canlı ve
enerjik bir çizgi katılırken; dama
motifleri, pötikareli desenler, çubuklu
pamuklu kumaş ve şambre kumaştan
gömlekler ön plana çıkıyor.
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Kolaylıkla kombinlenen renkli pike t-shirtler ve spor gömlekler İlkbahar-Yaz 2018 sezonunun vazgeçilmezleri arasında.

İnce dokudaki
süveter ve
yelekler sade
parçalarla bir
araya
getirildiğinde
zarif bir şıklık
ortaya çıkarıyor.

Vazgeçilmez
mavi
tonlarındaki
gömlekler
her sezonun
olmazsa
olmazı
EDWARDS
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Bu sezon Brooks Brothers,
modern ve zamansız bir
görünüm yaratmak için
yüzyılın soyut ressamları
tarafından yakalanan renk
ve ışığın peşinde…

Ressamların paletindeki mercanlar ve sarılarla süslü lacivertten kobalt mavisine kadar değişen su renkleri büyülüyor.
Göze çarpanlar arasında menekşe ekose gömlek ve taş rengi pamuk
chino ile kombinlenebilecek gri örgü şal kazaklar yer alıyor. Su itici
özelliği ile lacivert fermuarlı koton ceket, desenli spor gömlek, buz
mavisi chino ile spor bir şıklık yakalayabilirsiniz.
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Renk paletinde yer alan
pembe ve şeftali tonları,
beyaz, kahverengi açık mavi,
gri gibi taze renklerle harmanlanıp kontrast renklerle bir
harmoni oluşturuyor.
Koleksiyonun tamamına hakim olan taze, canlı ve bir o kadar da pastel
detaylar; Brooks Brothers’ın bu sezon esinlendiği kırsal alanların, nehir
vadilerinin detaylarını yansıtmakta.

Lacivert trençkotlar, beyaz örgü kazaklar ve chino
pantolonlarla göz önüne çıkıyor.
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Kadın Koleksiyonu'nun
yaratıcı direktörü Zac Posen
bu sezonda, soyut anlatımı ile
ressam Helen Frankenthaler'in eserleri ve kişisel
stilinden esinlenerek rahat
bir zerafet sunmaktadır.

Cesur deniz teması
çizgileri ile birlikte, yalın
renk bloklar üzerinde
ipek kaşmir kullanılarak
kabartma kuş deseni ile
işlenmiştir. Kısa kollu
trikoların üzerinde
baklava desenli motifler
ve beyaz renkli denizlci
pantolonlarıyla
eşleştirilmiştir.
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Replay denim geçmişi ve
kültürüyle günümüzün
trendlerini tutkuyla
yorumluyor.
Bu tutkuyu inovasyon ve
geleneksellikle harmanlayıp
tüm denim sevenlerin
huzuruna sunuyor.

Replay İlhbahar/Yaz 2018
koleksiyonu enerjik ruhu
yansıtan, hayata tutkuyla
bağlı bir yaşam şeklini
bizlere sunuyor.
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Replay Denim’in yüksek
elastikiyeti, vücutla
mükemmel uyumu ve de
konforu onu vazgeçilmez
kılan unsurlar arasında.

SS18 koleksiyonunda denim
rahatlığını her parçada
hissettirmek ve şık bir
şekilde vurgulamak temel
alınmıştır.

Replay İlhbahar/Yaz 2018 koleksiyonu enerjik ruhu yansıtan, hayata
tutkuyla bağlı bir yaşam şeklini bizlere sunuyor.
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Ünlü Amerikan markalarından Sperry
1935 yılında Lexington, Massachusetts’te
Paul Sperry tarafından kuruldu. Köpeğinin
kar ve buz üzerindeki çevik hareketlerinden ilham alarak ayakkabı tabanlarına
yaptığı kesikler ve pürüzler sayesinde, o
çevikliği kendi ayakkabılarına taşıdı.

Dünyanın ilk tekne
ayakkabısı olan Sperry,
zamanla, klasik denizci
ayakkabıları, şıklıkları
ile bir tarz ve moda
oluşturdu. Doğada
olduğu kadar günlük
yaşamda da kullanılmaya başlandı.

ANCHOR

CREW

®

Birleşik Krallık denizcilik mirasını
modern bir stil ve yeni bir vizyon ile
birleştiren tasarımcıların, mekanik ve
denizcilik objelerinden ilham alarak,
geçmişin yenilikçi endüstriyel tasarımlarını günümüz aksesuarlarına
dönüştüren ANCHOR & CREW bir
İngiliz markasıdır.

ANCHOR & CREW aksesuarları 925 ayar
gümüş kullanılarak el işçiliği ile İngiltere’de
üretilmektedir.
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Armaggan Koleksiyonları, sınırlı sayıda üretilen,
nesilden nesile aktarılabilecek, zaman içinde daha da
değerlenecek, kalıcı ve zamansız tasarımlardır..
Armaggan Anadolu’nun ev sahipliği yaptığı farklı
medeniyet ve kültürlerin bıraktığı sanatsal ve zanaatsal
değerleri tamamıyla çağdaş tasarımlar aracılığı ile
yerel istihdam ve yerel malzemeyi ön planda tutarak
üretim yapan lüks bir tasarım markası.

Türkçe'de hediye anlamına gelen armağan sözcüğünden esinlenerek ortaya çıkan Armaggan,
benzersiz tasarımlarla geleneksel teknikleri ustalıkla birleştirerek, el işçiliği ile mücevher, sanatsal obje,
doğal boya tekstil, eşarp, deri ve ev tekstil ürünleri üretmektedir.

Epidotte markası dengeli tüketimi
savunuyor, çevreye ve gezegene saygılı
ürünler tasarlamayı amaçlıyor.
Yıkanabilir, esnek ve %100 selüloz
lifli özel kağıttan üretilen moda
aksesuarları, kırtasiye ve ev eşyaları
tasarlıyor.
Organik yaşayıp, doğayı seven ve
koruyan, keşfetmeyi seven, tarz
sahibi, cesur ve yaratıcı bir kişiliğiniz
varsa, Epidotte tam anlamıyla size
hitap ediyor.
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2009 yılında Jamie ve Lyndon Cormack kardeşler tarafından kurulan
Herschel Supply, adını ailelerinin büyüdüğü Herschel adında küçük bir
kasabadan alıyor. Global bir aksesuar markası olan Herschel koleksiyonlarında en iyi kalitede üretilen aksesuar ve seyahat ürünleri yer alıyor.

1937 yılında İstanbul’da başlayan ve 3 kuşaktır devam eden
kuyumcu bir ailenin mensubu Jülyet Vert. 2015 yılında Pazarlama
alanındaki kariyerine son vererek takı tasarımı konusunda
çalışmaya karar verdi ve Juliette markasını kurdu.

Duruş olarak modern,
şehirli kadına hitap eden bir
çizgiye sahip olan Juliette,
şaşalı tasarımlardan
kaçınırken yenilikçi ve asil
duruşu ile ön plana çıkıyor.

Mesele; tüm ürünlerini ‘Yavaş Tasarım’ ilkelerine göre
üreten ve insanları da bu anlayışta tüketime yönlendirmeye çalışan bir marka. Yavaş Tasarım; “zaman”dan çok
“kalite”nin altını çizen, doğanın ritmine uygun hareket
eden bir üretim anlayışını temsil ediyor
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