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Zaproś wiosnę
do domu!

Gdy oczekiwanie na ciepłe dni dłuży
się, a aura jeszcze nie rozpieszcza,
najlepsze, co można zrobić, to wiosnę
zaprosić do domu. I do dziecięcej
szafy!

U progu przedwiośnia w sklepach
SMYK jest już dostępna kolekcja
COOL CLUB wiosna 2021 
Green Gardener.



Słońce i zieleń  
przyrody

W kolekcji Green Gardener dominują delikatne, pastelowe
odcienie zieleni, kojarzące się ze świeżo kiełkującą roślinnością
i ciepłe, słoneczne żółcie. Jako uzupełnienie palety
barw świetnie sprawdzą się klasyczne odcienie jeansu,
szarości i delikatne brązy.



Wygoda  
to podstawa

Wygodne bluzy i spodnie z dzianiny, luźne koszulki,  
miękkie buty – to dzieciaki lubią najbardziej.  
Zabawa w małego ogrodnika i inne wiosenne  
aktywności wymagają stroju, który nie krępuje  
ruchów i daje dużo swobody.



Wiosną nie może zabraknąć w modzie motywów roślinnych, 
dlatego znajdziemy je na wielu ubraniach – koszulkach, bluzach, 
czy sukienkach. Ważnym elementem kolekcji są też urocze falbany 
i uwielbiane przez dzieciaki ogrodniczki.

Motywy roślinne



Wiosna to także idealny moment
na ekologię, dlatego grafiki
na ubraniach nawiązują
do bliskości człowieka z naturą,
a wśród haseł są takie, jak:
think green, healthy life 
czy shop local, shop green.

Bliżej natury



W chłopięcej części kolekcji znajdziemy
więcej wzorów graficznych, stylizowanych
naszywek, liter, a dla najmłodszych – także
ukochane przez nich dinozaury. Nie brak tu  
również ekologicznych nawiązań, choćby  
w postaci hasła green is the new black.

Green is
the new black



Ubrania dla małych i dużych
COOL CLUB ma także świetne propozycje dla dziewczyn i chłopaków, którym  
już nieco dalej do bycia dzieckiem. Modne kroje, wygoda, stylowe printy  
i luzackie slogany są doceniane przez nastolatów, którzy zwykle już sami 
decydują, w co się ubrać. Wiele modeli dostępnych jest aż do rozmiaru 170.



Kurtki
i dodatki

Kolekcja wiosenna to ubrania zarówno  
na cieplejsze, słoneczne dni, jak i kapryśną 
pogodę. Przejściowe kurtki, także w wersji  
3 w 1 i przeciwdeszczowe pozwolą  
na swobodną zabawę w budzącym  
się do życia ogrodzie czy parku.

Uzupełnieniem kolekcji są czapki i chustki 
pod szyję, dopasowane stylistycznie  
do całej linii, buty oraz urocze parasolki.


