JEANSY - opis kategorii (tekst zawiera 6337 znaków)

Męska szafa. Jakie tajemnice skrywa? Czy po jej otwarciu zaskoczy Cię ilości odzieży?
Albo wręcz odwrotnie w oko wpadnie Ci prostota i niewielki wybór. Jedna rzecz jest tam na
pewno… męskie jeansy. Czy spodziewałeś się, że tam będą?

Jeansy męskie dobre na każdą porę roku

Czy obecność dżinsów w męskiej sza e kogokolwiek zaskoczy? W żadnym wypadku. Jest
to bowiem ta część garderoby, na której bazuje każdy Twój codzienny look. Czy przy
wyborze spodni z dżinsu ma znaczenie pora roku? Nie.
Właśnie dlatego są tak uniwersalne. Obojętnie czy na zewnątrz świeci słońce, a termometr
poskakuje do 30 kresek, czy jesienna pluch zniechęca do wyjścia z domu, a nawet gdy
temperatura spada poniżej magicznej cyfry zero — męskie dżinsy są zawsze świetnym
wyborem.
Pocięte nogawki z lekkiego dżinsu sprawdzą się w upalny dzień. A te wykonane z nieco
grubszej tkaniny doskonale nadają się w chłodniejszych miesiącach. Dlatego właśnie
męskie dżinsy są absolutnym must-have w Twojej garderobie. Świetnie wyglądają do
białego T-shirta, ale elegancji doda im również tweedowy płaszcz.
Czy wystarczy Ci jedna taka para dżinsowych spodni w sza e? Absolutnie, nie. To one
towarzyszą Ci każdego dnia i uzupełniają najbardziej wyszukaną stylizację, dlatego warto
mieć kilka modeli, by móc swobodnie dobierać je do pogody, nastroju i okazji.

Spodnie dżinsowe doskonale sprawdzą się w codziennej stylizacji

Nie lubisz zbyt długo myśleć nad tym, co masz na siebie włożyć? Łapiesz więc za
pierwszą dżinsową sztukę, która akurat wpadła Ci w ręce, zakładasz w pośpiechu
bawełniany T-shirt i… wiesz co? Wyglądasz świetnie! Bo dobrej jakości dżinsy załatwią
całą sprawę.
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Wystarczy dołożyć do nich inne codzienne elementy garderoby, typu: T-shirt, polo czy
bluza, i tak naprawdę nie musisz zbyt długo zastanawiać się nad swoją stylizacją.

To właśnie dzięki dżinsom masz to, na czym najbardziej Ci zależy. Wybierasz się szybko,
bez zbędnego zastanawiania się, co na siebie włożyć, a co najważniejsze… czujesz się
każdego dnia swobodnie i komfortowo.

Swobodna noszenia nie oznacza wyboru jeansów o słabej jakości!

Swoboda! Na tym zależy Ci najbardziej. Nie lubisz czuć się spięty, a tym bardziej nie
lubisz uczucia, gdy ubranie krępuje Twoje ruchy.
Z drugiej strony boisz się, że inni odbiorą Cię za osobę niechlujną, bo przecież każdego
dnia wkładasz te wytarte dżinsy.
Ale wiesz co? Jesteś w błędzie. Twój swobodny styl, nie musi oznaczać niedbałego
wyglądu. W kolekcji Marc O’Polo DENIM znajdziesz takie spodnie dżinsowe, w których nie
tylko poczujesz się jak we własnej skórze, ale będziesz wyglądał świetnie.
Wszystko za sprawą męskich dżinsów premium, które nie tylko pozwolą Ci wybierać
wśród modnych i aktualnych fasonów, ale także wykonane są z doskonalej jakości
materiału. Jakość i swoboda — to właśnie cechuje nasze dżinsy.

Bez względu na to, jakim typem jesteś — zawsze dopasujesz dla siebie
odpowiednie spodnie dżinsowe!

Na tym właśnie polega fenomen spodni dżinsowych — pasują do każdego typu
mężczyzny.
Jesteś typem sportsmena? Na siłownię zawsze wybierzesz strój dresowy. Ale na ulicy… to
co innego. Choć głównie zależy Ci na wygodzie. Męskie dżinsy z domieszką elastanu
zapewnią Ci komfort noszenia.
Jesteś typem podróżnika? Plecak i wygodne buty to Twoje atrybuty? To, czego Ci jeszcze
trzeba, to odpowiednie spodnie dżinsowe, które sprawdzą się na każdej wysokogórskiej
trasie. Złap dżinsy wytarte i elastyczne i ruszaj w drogę.
Masz mocny charakter, lubisz ciężką muzykę i swoje męskie wypady na motorze, na
którym przemierzasz kręte szlaki? Skórzana kurta, długa broda to Twoje znaki
rozpoznawcze. Mamy także coś dla Ciebie. Zakochasz się w czarnych dżinsach z
najnowszej kolekcji Marc O’Polo DENIM. Przecież nie wyobraź sobie innego koloru spodni
do swojej skórzanej kurtki.

Masz duszę romantyka i poety? Taki typ mężczyzny z poetycką duszą również dopasuje
odpowiedni typ dżinsów, które zdradzą Twoją naturę. Spodnie dżinsowe z krótszą
nogawką 7/8, wsuwane buty i skórzana torba typu Cambridge stanowić będą idealną
całość.
A może jesteś zamkniętym w sobie marzycielem? Nie lubisz wynurzać się z tłumu, dlatego
wybierasz ubrania o stonowanych barwach i takie, w których zbytnio się nie wyróżniasz.
Postaw na dżinsy o klasycznym kroju i prostych nogawkach — to zdecydowanie coś dla
Ciebie.

Nie zrezygnujesz z dżinsów nawet na o cjalnej imprezie?

Bywa i tak. Czasami dżinsy stają się po prostu Twoją drugą skórą. Nie wyobrażasz sobie,
że mógłbyś założyć coś innego. I na nic upominania, że są przecież takie momenty w
życiu, że trzeba iść na kompromis.
Kompromis — tak, ale pod warunkiem, że będą to dżinsy! Jesteś przecież młody i wiesz,
że na eleganckie męskie spodnie w kant przyjdzie jeszcze czas. Ale zdecydowanie nie
teraz.
Idealnym wyjście z tej sytuacji jest wybór dżinsów o klasycznym kroju. Prosty fason spodni
dżinsowych także może wyglądać elegancko. Zredukowane dodatki na dżinsach, proste i
dokładne szwy, krój bez zarzutu — to wyznaczniki elegancji. Takie właśnie są spodnie
dżinsowe marki premium.

Wybierz męskie jeansy skrojone na Twoją miarę!

Wśród wszystkich dostępnych fasonów dżinsów z pewnością wyszukasz także coś dla
siebie. Znajdziesz nie tylko wygodne spodnie, ale takie, w których poczujesz się tak, jak
gdyby były skrojone właśnie dla Ciebie. A wszystko dlatego, że możesz dopasować
odpowiedni model spodni dżinsowych.
Lubisz dżinsy dopasowane, szczególnie na biodrach? Wybrałbyś rurki, ale wolisz, gdy
nogawki na udach są nieco luźniejsze? Wybierz typ Slim Fit.
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A gdy zdecydowanie preferujesz modele opinające Twoją sylwetkę i lubisz nogawkę
obcisłą na całej jej długości, wtedy doskonałym wyborem będzie model Skinny Fit.

Gdy jednak wolisz luźniejsze formy, postaw na klasyczne dżinsy z prostą nogawką. Tutaj
też masz wybór. Spodnie tego typu mogą być proste na całej swojej długości lub sięgać po
wzory z lat 80, w których od kolana nogawka zwęża się ku dołowi.
Gdy lubisz, jak spodnie marszczą się na butach postaw na model z dłuższą nogawką, a
gdy latem chcesz odsłonić nieco kostki, idealnym modelem będzie ten o długości 7/8.
Wysokość stanu również nie pozostaje bez znaczenia. Wybierz spodnie z regularnym
stanem, gdy lubisz klasyczne dżinsy dobrze opinające Cię w pasie. Gdy jednak lubisz
nosić spodnie poniżej linii pępka — wybierz jeansy z niskim stanem.
Czy wiesz już, które z dżinsów są skrojone na Twoją miarę?

