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Stylový podzim pro každého muže s botami
a módními doplňky Baldinini
Nové pracovní projekty, byznys schůzky, potřeba
reprezentovat, být elegantní a zároveň touha
užít si nezapomenutelné víkendy s rodinou nebo přáteli. To jsou výzvy pro
nadcházející období roku. Luxusní italská firma Baldinini
ve své kolekci podzim/zima
2013 – 14 navrhla pánské
boty, aktovky a doplňky
pro každý okamžik v životě aktivního muže.

Firma Baldinini představuje v kolekci pro
nadcházející sezónu pánské boty z kvalitních
a přitom výrazných materiálů. Nádherná
broušená kůže nubuck, telecí kůže, jemný
semiš se sametovým efektem. Kolekce ale
přináší také sofistikovaná podzimní barevná schémata – kouřově hnědá, béžová
s patinou v tónech zlatavého listí, tmavě
modrá i borůvkově fialová. Všem barvám
samozřejmě vévodí klasická černá ve verzích matové i lakované.

více na našem facebooku >

Newsletter / podzim zima 2013–14

strana 1/4

A když začne s přibývajícími podzimními dny přituhovat, je potřeba hledět také na střihy bot. Proto v pánské kolekci Baldinini 13. 14 podzim/zima najdete kromě tradičních nízkých elegantních oxfordek se skrytým šněrováním, také vyšší kotníkovou variantu těchto bot, které jsou ideální k obleku i v podzimních plískanicích. V kolekci
jsou však v kotníkové verzi i oxfordky zdobené, mokasíny a perka na neformální schůzky, celokožené kotníkové
tenisky a leisure kotníkové polotenisky ušité z tmavě zeleného či modrého semiše, jako ideální varianta víkendové
obuvi. Do mrazu pak trendy hnědé kotníkové boty s kožíškem uvnitř.
Celou Baldinini kolekci
13.14 podzim/zima najdete v buticích v Praze
(Havířská ul. 3 a Široká
ul. 11) a Karlových Varech
(Baldinini butik v areálu
parkhotelu Pupp).
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Světově proslulá italská firma Baldinini je synonymem pro umění navrhovat a vyrábět luxusní a krásné, přitom
však velmi komfortní boty, jejichž design je nápaditý a přitom vychází z nejlepších obuvnických tradic. Důraz
na špičkové zpracování kůže, kvalitu materiálu a akcent na detail se ve firmě Baldinini dědí z generace na generaci už více než století. Důkazem jsou tisíce zákazníků a přes 170 obchodů s obuví, kabelkami a módními
doplňky po celém světě.
více na našem facebooku >
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více na našem webu >

více na našem webu >

více na našem webu >

Rádi vás přivítáme v našich obchodech:
Baldinini Široká 11 – Praha 1, tel: +420 224 815 335
Baldinini Havířská 3 – Praha 1, tel: +420 272 142 242
Baldinini Karlovy Vary – Parkhotel Pupp, Goethova stezka 43, Karlovy Vary, tel: +420 601 339 795
www.baldinini.cz
www.facebook.com/baldininicz
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