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Moda z duchem czasu  

– nowa kolekcja Chipie na sezon SS16 od HEGO’S MILANO 

Czas płynie szybko – zwłaszcza gdy jest się rodzicem. Mama i Tata są dla swoich 

dzieci prawdziwymi bohaterami, których chce się naśladować we wszystkim co 

się robi. Przybiera to różne formy, nawet… Wspólnych stylizacji. Historia Chipie 

zaczęła się w 1967 r. na południu Francji. Marka początkowo produkowała 

ubrania, jednak szybko rozszerzyła swoją ofertę również o buty, akcesoria oraz 

galanterię skórzaną. Prawdziwym hitem było wprowadzenie kolekcji obuwia 

dedykowanej dzieciom. Dzięki temu każdy rodzic może stworzyć letnią stylizację 

do pary – dla siebie i dla swojej pociechy.  

Obuwie Chipie od początku lat 90-tych zyskuje serca ludzi na całym świecie. Jest to zasługa 

wysokiej jakości wykonania i charakterystycznego stylu, które łączą w sobie klasyczny 

vintage look oraz elementy rodem z brytyjskiego college’u. Mimo zmieniających się co sezon 

trendów, kolekcje Chipie zawsze są spójne i zgodne z ideą marki. Dbałość o najmniejsze 

detale i wyjątkowe wzornictwo sprawiło, że marka stała się tak popularna, w tym również 

wśród rodziców, którzy poszukują najlepszych rozwiązań dla swoich dzieci. Maj to 

szczególnie aktywny czas – zbliżają się nie tylko wakacje, ale również wyjątkowe  

w kalendarzu święta czyli Dzień Matki i Dzień Dziecka.  

Co na najbliższe miesiące przygotowała marka nie tylko dla rodziców, ale dla wszystkich 

miłośników wygody i ponadczasowego wzornictwa? W HEGO’S MILANO znajdziemy modele 

Chipie dla dorosłych i najmłodszych we wszystkich kolorach tęczy. Od szlachetnej bieli oraz 

całej gamy odcieni szarości i niebieskiego, po pełne słońca barwy jak żółty, pomarańczowy, 

różowy czy czerwony. Na każdego z nas czeka nasz wymarzony model od Chipie – nic tylko 

grać w kolory i bawić się modą!      

W HEGO’S MILANO dostępne są dwa rodzaje lekkich trampek Chipie. Pierwszy model 

wyróżnia się charakterystycznym sznurowaniem z „dziurami”. Alternatywą będą bardziej 

zabudowane, wsuwane trampki Chipie z wyższą cholewką za kostkę. To ukłon w stronę 

tradycyjnego wzornictwa, które nie poddaje się upływowi czasu. Modele Chipie wykonane są 

z przewiewnej bawełny, przez co stanowią idealną propozycję na letnie dni. Gumowa 

podeszwa zapewnia absolutny komfort noszenia, przez co już nie możemy doczekać się 
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letnich spacerów i wędrówek. Obuwie Chipie sprawdzi się jako doskonała podstawa każdego 

looku – zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Co ciekawe, buty Chipie pachną jak… 

Guma balonowa. To wystarczy, żeby każdy z nas odkrył w sobie na nowo dziecko i cieszył się 

nadchodzącymi wakacjami. 

Odkryj niezwykłe propozycje na sezon SS16 od Chipie wraz z HEGO’S MILANO – dla siebie 

oraz dla całej rodziny! 

Pełna kolekcja dostępna w sprzedaży na http://www.hegos.eu/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt dla mediów: 
Magdalena Stępień 
Aliganza Fashion Agency 
magdalena.stepien@aliganza.pl 
tel. +48 608 503 433 
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