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Inspirowana Północą. Ciepło i wygodnie
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I cóż, że jesień i dni stają się coraz chłodniejsze! Nadeszła zmienna i wietrzna aura, 
ale SMYK jest zawsze gotowy ubierać dzieci tak, żeby pojęcie złej pogody dla nich 
nie istniało. Najnowsza kolekcja COOL CLUB Scandi jest inspirowana motywami  
zaczerpniętymi od naszych północnych sąsiadów.

Stonowane,  
klasyczne kolory



Najlepsza jakość w wykończeniu  
i subtelne elementy dekoracyjne
Powiedzenie, że „nie ma nieodpowiedniej pogody, może być tylko nieodpowiednie  
ubranie” niech będzie myślą przewodnią dla rodziców i dzieci. 



Budowanie relacji to ważny element 
dziecięcej codzienności. Jesienne  

i zimowe wyprawy warto zakończyć 
kubkiem ciepłego kakao na ganku.

Jeansy lub spodnie bojówki  
i ponadczasowe trapery - wygoda 

przede wszystkim. 

Style  
zapożyczone  
ze świata  
dorosłych



Miękka, otulająca ciepłem kurtka musi 
być piękna! Maluchy, jak i dorośli,  
cenią nie tylko wygodę, ale i styl.  
Czysta forma modeli niczego nie narzuca  
i daje swobodę wyobraźni, tak jak  
wygodne kroje dają swobodę ruchom.



A po powrocie do domu też nie będzie nudno – 
dzieciaki po szaleństwach na świeżym powietrzu 
są bardziej kreatywne. Inspiracja Północą to także 
zachwyt codziennością i zabawami w stylu slow life. 

Inspiracja  
skandynawskim  
wzornictwem



Ciepłe i komfortowe ubrania w lubianych przez dzieci kolorach  
i z ciekawymi nadrukami uprzyjemnią popołudnia i weekendowe  
poranki w domowym zaciszu. 



Oprócz ciepłych kurtek i swetrów w kolekcji 
znajdziemy wiele modeli koszulek, spodni  
i jegginsów. 

Utrzymane w tej samej palecie barw, uszyte  
z miękkich i ciepłych tkanin będą przyjemnie 
otulać i wprowadzać w dobry nastrój.



W kolekcji Scandi ciepłe tkaniny  
kontrastują z chłodnymi kolorami.  
Brązy, błękity i szarości to główna  

paleta kolekcji, uzupełniona w linii  
dziewczęcej delikatnymi, pudrowymi  

różami i przygaszonymi turkusami. 

Pudrowy róż  
i turkus



Na dłuższą wędrówkę, jak i na krótszy  
spacer, niezbędne są wygodne buty.  

W jesienno-zimowej kolekcji 
COOL CLUB jest wiele modeli,  

zarówno wiązanych, jak i na rzepy.
  

Wyższe cholewki i solidne podeszwy 
 ocieplanych butów nie zawiodą kiedy 

 zrobi się zimno, mokro i ślisko. 



Harmonijną kolekcję Scandi uzupełniają modele na bardziej wyjątkowe okazje –  
stylowe, welurowe sukienki i kamizelki ze sztucznego futerka. Ubrania ozdabiają  
delikatne wzory inspirowane skandynawską sztuką, a także urzekające hafty  
i naszywki.


