CZ
MAGICAL MOMENTS – ORSAY ZIMA 2019
Magická, elegantní a zároveň příjemná...Taková je nejnovější zimní kolekce ORSAY! Vznikla pro potěšení z lesku
večírků a výjimečných chvil. Romantické látky, krajka, šifón a tyl zaručí, že se budete v tomto ročním období
cítit fantasticky. S ušlechtilými pleteninami a moderními tvídovými střihy se nemusíte vzdávat stylového looku
ani během mrazu. A právě legendární tvíd je tím největším trendem v nové ORSAY kolekci. Návrháři značky se
inspirovali pařížskou elegantní a kombinovali ho s žakárovými halenkami a moderními kabelkami z
nejrůznějších materiálů. V řadě Parisian Elegance nechybí ani kardigany a barety, které jsou pro nenucený
pařížský look tolik typické. V barevné škále převažují klasická černá a bíla, kterou stylově proniká odstín
bordeaux. V těchto outfitech se budete cítit jako pravá nositelka francouzského stylu a šarmu. Pro milovnice
cestování v čase je připravena řada 80’s Love. Kontrast živých barev- tyrkysové a hořčicově žluté - vykouzlí všem
milovnicím módy úsměv na tváři. Pro ty, kteří touží po ještě hlubších emocích, je připravena kolekce Victorian
Romance - smyslný, svůdná a ženský trend s červeným květovaným potiskem v hlavní roli. Hra plní elegantních
detailů a rockandrollového stylu, plná krajek, volánků a úžasných průhledných prvků. Pro sváteční večere a
novoroční akce jsou ideální flitrové šaty a další zářivé ""perličky"" z kolekce pro speciální příležitosti. Prosinec je
snad ten nejvhodnější měsíc pro nošení brokátu a lesku - a čím více, tím samozřejmě lépe. Značka ORSAY
připravila na konec roku ještě jedno módní překvapení - exkluzivní kolekci Premium, která v sobě spojuje
eleganci a luxus. Prim v ní hraje materiál, který je jako utkaný z dívčích snů - smyslně lesklé hedvábí. Vše pro
hedvábně krásný a kouzelný efekt!

SK
MAGICAL MOMENTS – ORSAY ZIMNÉ 2019
Magická, elegantná a zároveň príjemná... Taká je najnovšia zimná kolekcia ORSAY! Vznikla pre potešenie z lesku
večierkov a výnimočných chvíľ. Romantické tkaniny, ako je čipka, šifón a tyl zaručia, že sa budete v tomto
ročnom období cítiť fantasticky. S ušľachtilými úpletmi a módnymi tvídovými štýlmi sa nemusíte vzdávať trendy
looku ani počas mrazivých dní. A práve legendárny tvíd je tým najväčším trendom v novej ORSAY kolekcii.
Návrhári značky sa inšpirovali parížskou elegantciou a skombinovali ju so žakárovými blúzkami a módnymi
kabelkami z najrôznejších materiálov. V rade Parisian Elegance nechýbajú ani kardigány a baretky, ktoré sú pre
nenútené Parížanky tak typické. Vo farebnej škále prevažuje klasická čierna a biela, ktorú štýlovo preniká odtieň
bordovej. V týchto outfitoch sa budete cítiť ako skutočná nositeľka francúzskeho šarmu a šmrncu. Pre
milovníčky cestovania v čase je pripravená rada 80’s Love. Kontrast živých farieb - tyrkysovej a horčicovo žltej vyčarí všetkým milovníčkam módy úsmev na tvári. Pre tie, ktoré túžia po ešte hlbších emóciách, je pripravená
kolekcia Victorian Romance - zmyselný, zvodný a ženský trend s červenou potlačou kvetov v hlavnej úlohe. Hra
plná elegantných detailov a rock and roll štýlu, čipky, volánov a úžasných transparntných maličkostí. Pre
sviatočné večere a novoročné akcie sú ideálne flitrované šaty a ďalšie žiarivé ""perličky"" z kolekcie na
špeciálne príležitosti. December je snáď ten najvhodnejší mesiac na nosenie brokátu a lesku - a čím viac, tým
lepšie. Značka ORSAY pripravila na koniec roka ešte jedno módne prekvapenie - exkluzívnu kolekciu Premium,
ktorá v sebe spája eleganciu a luxus. Prím v nej hrá materiál, ktorý je ako utkaný z dievčenských snov - zmyselný
lesklý hodváb. Všetko pre hedvábne krásny a čarovný výsledok!

HU
MAGICAL MOMENTS – ORSAY TÉL 2019
Varázslatos, elegáns, egyben otthonos… ezek jellemzik az ORSAY legújabb téli kollekcióját! Az élvezetes, bulis
éjszakákra és a meghitt pillanatokra termett. A romantikus kelmék, mint a tüll és sifon, biztosítják a különleges
hangulatot az év ezen gyönyörű időszakában. Az előkelő kelméknek és a modern tweed fazonoknak
köszönhetően a fagyos időben sem kell lemondanod a stílusus lookokról. Sőt! Az ORSAY legújabb kollekciójában
a legendás tweed nyerte el a legforróbb trend címet. A divatszakértők a párizsi sikkből merítenek ihletet, ezért
jacquard blúzokkal és kevert anyagú, divatos táskákkal kombinálják. A Parisian Elegance kollekcióban nincs
hiány kardigánokból és a hanyag francia divatra oly jellemző, barett sapkákból sem. A klasszikus, fekete-fehér
színvilágot a bor forró árnyalatai pezsdítik fel. Egy ilyen összeállításban 100%-ban átérezhető a párizsi
elegancia. Az időutazások rajongói sem lesznek csalódottak. A 80’s Love kollekciót az élénk, kontrasztos színek
jellemzik - a türkiz és mustársárga - melyek a divatrajongókat az őrült ‘80-as évekbe repítik vissza, de csak jó
hangulatban! Azoknak, akik valami izgalmasabbra vágynak, a Victorian Romance kollekció lesz a legjobb
választás - érzéki, csábító és rendkívül nőies trend, melynek élvonalán a piros, virágos minta áll. Ez az elegáns
részletek és rockos stílus feszültséggel teli játéka, mely csipkékben, fodrokban és izgalmas, áttetsző
részletekben gazdag. Az ünnepi estékre és az újévi mulatságra a flitteres ruhák és a többi, alkalmi
kollekciónkból származó, csillogó “igazgyöngy” lesz a tökéletes választás, hiszen a december az egyetlen olyan
hónap, melyben minél több a csillám és a ragyogás, annál jobb! Az ORSAY márka még egy divat forradalommal
készült az év végére - az exkluzív Premium kollekció, magába foglalja az eleganciát és a luxust. Frontvonalán az
anyag, mely már időtlen idők óta szövi a lányok álmait, vagyis a csábítóan fénylő selyem. És ez mind a
selymesen gyönyörű hatásért!

RO
MAGICAL MOMENTS – ORSAY IARNĂ 2019
Magică, elegantă, iar în același timp călduroasă... Așa se prezintă cea mai nouă colecție de iarnă marca ORSAY!
Creată pentru a vă bucura de splendoarea nopților de petrecere și a momentelor speciale. Țesăturile
romantice, precum dantela, șifonul și tul-ul vor asigura o atmosferă incredibilă în acest sezon. Tricotajele
calitative și croielile tweed moderne, vă vor permite să rămâneți șic chiar și în zilele geroase. Tweed-ul legendar
a devenit cel mai fierbinte trend din noua colecție ORSAY. Designerii brandului, inspirați de eleganța pariziană,
îl combină cu bluzele de jacquard și poșetele stilate din diverse țesături. Din linia Parisian Elegance nu lipsesc
nici cardiganele sau beretele, caracteristice pentru parizienele nonșalante. Cromatica menținută în culori
clasice de negru și alb, este încălzită de tonalitățile bordo de vin. În astfel de stilizări puteți simți 100% stilul
franțuzesc. Dacă cineva dorește să se teleporteze în timp, poate explora linia 80’s Love. Contrastul culorilor
intense - turcoaz și galben muștar - transferă iubitoarele de modă în atmosfera acelui deceniu nebun, aducând
buna dispoziție. Pentru cele însetate de emoții și mai mari, a fost creată colecția Victorian Romance - un trend
senzual, seducător și feminin cu printuri roșii florale în frunte. Este un joc plin de tensiune a detaliilor elegante
și stilul rock'n'roll, abundent în dantelă, volănașe și elemente transparente senzuale. Pentru sărbătorile de
Crăciun și nebunia revelionului, se vor potrivi perfect rochiile cu paiete și ale piese strălucitoare din colecție
pentru ocazii speciale. În decembrie, mai mult decât în orice altă lună, cu cât mai mult sclipici, cu atât mai bine.
Brandul ORSAY a pregătit încă o revelație a modei pentru sfârșitul de an - o colecție Premium exclusivă, care
îmbină eleganța și luxul. Accentul deosebit este pus pe material - mătasea lucioasă, din care sunt țesute visele
fetelor. Totul pentru un efect mătăsos, frumos și magic!

