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GANT

ON: OXFORD košile s proužkem, 
ALL-WEATHER džíny ve střihu SLIM STRAIGHT, 
pásek NEW JEANS
ONA: Košile OXFORD BOW, 
džíny FLARE DENIM, tenisky ALICE 

4

GANT

Vermont View 

//

Nadčasový styl

Neopakovatelné momenty při setkání s  přáteli i  chvíle 
o samotě se sklenkou vína a vybranou knihou. To je oprav-
dový luxus. Stejně jako odjet z práce o hodinu dřív, dát si 
svůj šálek kávy v oblíbené kavárně nebo zamířit na par-
tičku golfu. 

Pro každou z  těchto chvil se zrodil GANT. Jeho do-
movem je východní pobřeží Spojených států, které bylo 
vždy motorem amerického snu a dodnes je velkou inspira-
cí. Bernard Gantmacher založil značku v roce 1949 v New 
Havenu, aby pár let nato navždy proměnil americký a ev-
ropský styl oblékání. 

Vše začalo košilemi, které brzy získaly oblibu díky své 
kvalitě a nápaditým detailům – například límečku „button-
-down“ nebo poutku „locker loop“. Košile značky GANT se 
staly synonymem univerzitního stylu, vždyť se koneckon-
ců vyráběly na dohled od Yale University, jedné z nejpro-
slulejších amerických univerzit. 

GANT je synonymem pro nadčasový, nenuceně le-
žérní a dokonale elegantní styl. A zároveň kosmopolitní, 
takže přirozeně zapadá do ulic všech světových velkoměst. 
Je připraven pro lidi, kteří pracují na plné obrátky, ale zá-
roveň dokážou navzdory ruchu města zpomalit a  užít si 
všechny příběhy, které chtějí prožít. S noblesou a grácií. 
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GANT

6

GANT

Vermont View

KOLEKCE GANT Diamond G
V BARVÁCH PODZIMU

Ráno schůzka, pak pracovní 
oběd a víkend je konečně tady. Tyto 
základní kousky s vámi budou držet 

krok, ať se vydáte kamkoliv
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GANT

GANT v letošní kolekci doplňuje jedlově zelenou, indigovou modř 
či šedý melír o  akcenty kalifornské růžové a  ostře červené. Na-
pospas mrazivým dnům vás nenechá pánská bunda z jemné kůže 
s  kožešinou Breezer Shearling nebo dámský oboustranný kabát 
z té nejlepší kůže se stříhanou vlnou. Oděvy z prodyšných a hřeji-
vých materiálů jsou tradičně navrženy v ležérním stylu.

Cestování bývá náročné, když si ho neusnadníte. V  košili  
The Good Traveler z řady GANT Diamond G a ve všestranném ces-
tovním obleku můžete vyrazit stylově rovnou z letiště na obchodní 
schůzku i večeři. Základní, ale vybroušené kousky GANT Diamond G 
s vámi udrží krok celý den. Pánská péřová parka se zase pyšní vy-
chytávkou, díky níž je možné ji při náhlém oteplení nést jako ba-
toh na zádech. Lehký prošívaný bomber se příjemně nosí a má ten 
správný městský styl. Dámský vlněný oboustranný ručně šitý kabát 
stačí jen otočit a rázem vykouzlíte nový look.

Pokud chcete zažít něco neotřelého a alespoň na chvíli se stát 
módním rebelem, sáhněte po řadě GANT Rugger. Prim v ní hrají 
ikonické košile spolu s netradičními střihy či kombinacemi. Vrací 
se černá, ale základem je stále námořnická modř, bílá a světle šedý 
melír. Doslova si zamilujete svrchník Fishtail, inspirovaný parkou 
americké armády z 50. let. Dámy pak dají svetrem s nápisem GIRLS 
městu jasně najevo, kdo v něm kraluje. 

ONA: Lehoučká košile se skrytým 
zapínáním a perleťovými knoflíčky, kožené 
kalhoty, vše z kolekce GANT Diamond G
ON: Košile BUTTON-DOWN PLAIN SATTEN 
SPREAD, lehký prošívaný bomber, kalhoty 
TUXEDO, vše z kolekce GANT Diamond G

8

Xerspedia coriberrovid ut ut aut duciis 
eriosaectia vellignis nobis
Sum 16 599 Kč / 699 €

Xerspedia coriberrovid ut ut aut duciis 
eriosaectia vellignis nobis
Sum 16 599 Kč / 699 €

Košile MELANGE CHECK, 
mohérový svetr s plastickým 
vzorem, zateplený vlněný kabát 
DOUBLE BREASTED 

Košile DOBBY PLAID, svetr s rolákem 
a copánkovým vzorem, bunda BREEZER 
SHEARLING, klasické džíny GANT 
ve střihu SLIM STRAIGHT

Pánský lehký prošívaný bomber 
WEAVE QUILT DOWN 
z kolekce GANT Diamond G

Jemný pruhovaný svetr s rolákem, 
lehká prošívaná bunda WEAVE 

QUILT DOWN STADIUM, kožené 
kalhoty a mokasíny JULIE, 

vše z kolekce GANT Diamond G

GANT
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PEAK PERFORMANCE

Když napadne prašan, každá vteřina ven-
ku na svahu se počítá. Zvířit čerstvý sníh 
mimo sjezdovky je adrenalin, který vás ne-
omrzí. Zvlášť pod nádhernou azurovou ob-
lohou. Ale cesta za dobrodružstvím začíná 
už ve městě a díky nové generaci funkční-
ho oblečení Performance Redefined bude-
te vypadat skvěle v obou světech. Kolekce 
s pořádnou porcí stylu spojuje to nejlepší 
z  aktivit v  přírodě s  městským životem, 
abyste už nemuseli volit mezi funkčností 
a designem.

Pestrobarevnost je minulostí. 
V nové kolekci najdete tlumené barvy, 

variace šedé i černé

10

PEAK PERFORMANCE

Vermont View

//

Esence dobrodružství

Když se vydáte na cestu, neohlížíte se na počasí ani ná-
ročnost. Pokud se rozhodnete dobýt vrchol, zastavíte až 
nahoře. Posouváte své hranice a nespokojíte se s průmě-
rem. Nečekáte, až vám někdo připraví nezapomenutelné 
zážitky, ale prostě si je vytváříte sami. A sami také chcete 
být hrdiny vlastního života. 

Celý rok sportujete a  rádi podstupujete nejrůznější 
výzvy, ať už při lyžování, běhání, golfu, či třeba vysoko-
horských túrách. Víme, že prvotřídní výbava je základem 
úspěchu. Proto vznikla značka Peak Performance. Zrodila 
se okolo party nadšenců ve švédském Åre, výjimečném 
místě s nepředvídatelným počasím. Díky důrazu na nejlep-
ší technické materiály, nejnovější technologie i  poslední 
trendy se stala největší skandinávskou značkou sportovní 
módy. 

V  jejím oblečení se můžete brodit čerstvě napada-
ným sněhem, přeskakovat horské potoky, křižovat lesní 
stezky, zdolávat kamenité štíty a užívat si odpaly i v tom 
nejhustším lijáku. Můžete cokoliv, protože lidé z Åre vědí, 
jak žít v  souladu s  drsnou krajinou. Jsou to dobrodruzi, 
kteří navrhují nejlepší funkční a zároveň stylové oblečení.

Pokud milujete přírodu, extrémní sporty, divočinu 
a nechcete trávit život mezi čtyřmi stěnami, je Peak Per-
formance stvořen právě pro vás.

Bunda i kalhoty z lyžařské 
kolekce Heli Vertical

Pro ten nejlepší odpal a dobrý pocit 
na greenu je tu golfová kolekce. 

Funkční, zároveň pohodlná a stylová
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PEAK PERFORMANCE

Rádi víří stojaté vody. Chtějí zkrátka dělat věci jinak. Za-
kladatelé značky Peak Performance už před třiceti lety 
změnili lyžařský svět. Pro své funkční oblečení zvolili ty 
nejnovější technologie a  materiály, navíc přidali doko-
nale promyšlené detaily a  atraktivní design. A  způsobili 
revoluci. Inovacemi žijí dodnes. To vše proto, abyste vy-
padali skvěle, kamkoliv se vydáte. Na cyklistickém výletu 
i v baru, v práci, ve fitness centru, na golfovém hřišti i ly-
žařském svahu. 

V kolekci Performance Redefined s chutí sáhnete po 
všech příležitostech, které město nabízí. Kombinuje náro-
ky pro práci i zdravý životní styl a vždy v ní budete vypadat 
výborně. V bundách, svršcích a kalhotách s moderním de-
signem řady Urban vás při aktivním životě ve městě neza-
staví ani arktická zima. 

Milovníci hlubokého sněhu a náročného terénu, kteří 
chtějí na svazích dobře vypadat, volí řadu Ski – kolekce 
Heli Vertical zaručuje maximální svobodu pohybu díky 
jemnému materiálu Gore-Tex C-Knit. Řada Radical vás 
zase ochrání i  v  těch nejextrémnějších podmínkách. Při 
pobytu na horách vás může překvapit počasí jen tehdy, 
pokud s sebou nemáte voděodolné a maximálně prodyšné 
oděvy řady Supreme. Je určena pro lyžaře, kteří milují styl 
a rafinované detaily. 
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ODD MOLLY

Odd Molly má ráda detaily a svůj styl života

Mašle je jedním z  poznávacích zname-
ní stylové Odd Molly. Najdete ji nejen na 
svetrech, ale i  na tričkách, bundách nebo 
doplňcích

14

ODD MOLLY

Vermont View

//

Pro ženy a jejich sny

Bez Molly, neobyčejné holky se skatem v ruce na kaliforn-
ské Venice Beach v 80. letech, by nikdy nevznikla značka 
Odd Molly. Molly se tehdy chtěla vymanit z běžných kon-
vencí a dělat si věci po svém. Troufnout si na to, před čím 
by ostatní couvli, a nikdy se nenechat spoutat. Proměňte 
se i vy na chvíli v Molly, která si užívá život tady a teď. 

Ani tentokrát se Odd Molly nedrží zpátky. Možná že 
je ve vzduchu cítit blížící se zima, ale Molly vás dokáže 
svou osvěžující výstředností dokonale rozehřát. Díky ko-
lekcím Life Tapestry s netradičními střihy a vzory či Worker 
Girl, kterou ovlivnilo japonské a švédské umění, vás na uli-
ci rozhodně nikdo nepřehlédne. 

15
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KARL LAGERFELD

Příběh nové kolekce ikonické značky Karl Lagerfeld se odehrává ve dne 
i  v noci. Mísí se v ní všechny styly, a  různé kombinace vytvářejí outfity, 
v nichž jdou denní i večerní doba ruku v ruce. Užijte si život plný zábavy 
a báječných večírků. 

Ikonická kožená kabelka K/KUILTED 
s řetízkovým uchem a postranními zipy

Boty na podpatku s platformou K/POP

16

KARL LAGERFELD

Vermont View

//

V kolekcích módního domu Karl Lagerfeld se odráží podpis 
kultovního designéra, který proslul esteticky vytříbeným 
a kreativním stylem. Jeho osobitost se promítá nejen v ob-
lečení, ale také v doplňcích, taškách, hodinkách či brýlích. 
Ležérní a  rafinované kolekce dokonale zapadají do víru 
velkoměst, zvlášť když je doprovodíte prémiovými parfé-
my značky Lagerfeld. 

Dvoubarevný kožich K/POP 
COLOR FAUX, kabelka K/KLASSIK 

CROCO TOTE, stylové tričko 
s Karlovým podpisem, brýle AVIATOR, 

saténové kalhoty PUNTO PANT, 
přívěsek K/KOCKTAIL FUR KARL 

Nápady, styl a estetika

Flitrové šaty K/POP, 
lehká neoprenová bunda 

BIKER JACKET, kabelka 
K/KOCKTAIL CHOUPETTE 

BIG POUCH

Čepice CHOUPETTE CAT, 
košile PLASTRON TUNIC, 

kabelka K/POP POUCH
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BARBOUR

20

BARBOUR

Vermont View

//

To nejlepší z Británie

Dny na venkově jsou uhrančivé. Postupně před vámi od-
krývají nové možnosti a zážitky. Můžete pozorovat divo-
kou zvěř, rybařit, procházet se, vyrazit na nejbližší kopec 
nebo si sednout k řece. Můžete cokoliv. Co na tom, že se 
občas obloha potáhne temným plátnem a  spustí se z  ní 
provazy deště. V bundě z voskované bavlny vás nic neza-
skočí. 

Právě voskované bundy proslavily značku Barbour po 
celém světě. Ikonické bundy se stále vyrábějí ručně a kaž- 
dý rok jich zhruba 25 000 zamíří zpět do továrny, aby je 
tu znovu povoskovali či upravili. Díky této unikátní službě 
vydrží dlouhá léta. 

Příběh rodinné firmy začal v  roce 1894 v  severoan-
glickém South Shields, kde John Barbour nabízel nepro-
mokavé kabáty a další funkční oblečení místním námořní-
kům, rybářům a přístavním dělníkům. Voděodolné kousky 
inspirované nenucenou elegancí britského venkova si 
rychle získaly velkou oblibu a  nyní značka nabízí nejen 
ucelenou dámskou a pánskou kolekci včetně doplňků, ale 
i pár kousků pro ty nejmenší. 

Bunda MORLEY TAILORED ROYAL – 
velmi populární a typické jsou pro Barbour 
kromě voskovaných bund i ty prošívané
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Rukavice a šála s tartanem 
v různém provedení

Olivové pončo DARWIN CAPE 
s tradičním tartanovým vzorem

23

BARBOUR

Možná je za okny nečas, ale u krbu a se sklenkou lahodné whisky nebo 
červeného vína je příjemně. A když večer zábava skončí, stačí obléknout 
teplý svetr, vklouznout do zateplené voskované bundy či parky s kožíš-
kem a vyrazit domů. Novou kolekci značky Barbour prostupují tartanové 
motivy, sedm unikátních a patentovaných vzorů tartanu najdete na ko-
šilích, svetrech, šatech a  samozřejmě i  podšívkách bund. Barvy přitom 
připomínají podzimní krajinu nedalekého Skotska. 

22

BARBOUR

Vermont View
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BARBOUR

Šaty ORKNEY ze zimní 
tartanové kolekce

24

Kolekce Barbour Countrywear je v přírodě 
jako doma. Zahrnuje různé kousky oblečení 

přes voskované bundy až po doplňky 
a nezapomíná ani na ty nejmenší

Na světě je jen málo míst, kde se mohou potkávat tee- 
nageři, motorkáři, milovníci venkova a  přírody třeba 
i s britskou královnou. Značka Barbour takové místo vytvo-
řila. Její řady nabízejí pro každého něco. Barbour Heritage 
je sice plná odkazů k historickému dědictví, v jejích bun-
dách, svetrech a tričkách přesto budete vypadat mladist-
vě, a to díky novým střihům a barvám. Pokud se neobejde-
te bez vůně benzinu a burácející motorky, sáhněte po řadě 
Barbour International. Součástí kolekce Steve McQueen 
jsou ikonická trička s potiskem, kolekce Barbour Triumph 
vám zase voskovanými bundami s patinou připomene éru 
klasických motorek. A když se rozhodnete opustit silnici 
a zamířit do přírody, poskytne vám dokonalé pohodlí řada 
Barbour Countrywear, inspirovaná nefalšovaným britským 
počasím. 

BARBOUR

Vermont View

Voskovaná parka BREA ve střihu 
oversized s raglánovými rukávy a podšívkou 

s motivem ikonického majáku

Pelíšek z voskované bavlny a vnitřním 
tartanovým motivem pro menší i větší 
domácí mazlíčky

Teplejší prošívané sako s dvěma 
knoflíky a tartanovými detaily 

u límce a kapes 

Tričko CAMBER TEE z kolekce Barbour 
International s oblíbeným obrázkem 

Steva McQueena z roku 1964
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KARL LAGERFELD

26

TIGER OF SWEDEN

Vermont View

//

Město je rajonem dravců. Sebevědomých a  úspěšných. 
I  proto je celým vaším světem, který byste za nic nevy-
měnili. Nečekáte na nové trendy, sami je udáváte. Každý 
den jste u velkých rozhodnutí – někdy vyjdou, jindy ne. 
Nevadí, i tak máte večer důvod k oslavě a několika drin-
kům v baru. 

Milujete město, protože neustále nabízí výjimečné 
příležitosti. A to si žádá styl. Oblek nebo šaty, které vám 
sednou díky jedinečnému střihu, materiálům a dokonalým 
detailům tak, že je večer před odchodem do postele jedno-
duše zapomenete svléknout. Těžko si představit, že byste 
vyrazili do ulic v čemkoliv jiném. 

Neexistuje totiž žádná jiná značka, která by k výrobě 
oděvů přistupovala jako Tiger of Sweden.

Vznikla před více než sto lety jako malá krejčovská 
dílna v městečku Uddevalla na západním pobřeží Švédska. 
Krejčí Marcus Schwartzman tehdy nečekal na zákazníky, 
ale sám je objížděl, aby měli kvalitní obleky co nejrychleji 
k dispozici. Díky tomu značka dobyla nejdříve svět pánské 
módy, aby si nyní podmanila i ženská srdce. 

Styl městských dravců

Kabát DEMPSEY z vlny melton,
černý oblek JIL, bavlněné tričko COREY, 
kožené šněrovací boty HARDY
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TIGER OF SWEDEN

Vermont View

Xerspedia coriberrovid ut ut aut duciis 
eriosaectia vellignis nobis
Sum 16 599 Kč / 699 €

Xerspedia coriberrovid ut ut aut duciis 
eriosaectia vellignis nobis
Sum 16 599 Kč / 699 €

Tmavomodré šaty 
s hlubokým výstřihem 
na zádech

Zkrácený bomber DIGNA, 
vlněný rolák BRINA, 
kožené kotníkové boty RAYSSE

Kabelka TALBERG 
z kůže Saffiano

Proužkovaný oblek JIL s dvěma 
knoflíky, slim-fit košile STEEL, kožené 

šněrovací boty HARDY, vlněné
kalhoty FATIN

Představte si místo, kde se podzimní me-
lancholie a  ponurá zima rozbíjí o  štíty 
červených domků stojících na březích ne-
spočtu jezer. To je Dalarna, nejšvédštější 
Švédsko a  hlavní inspirace pro podzimní 
kolekci Tiger of Sweden, která chtěla jako 
jedna z nejstarších skandinávských značek 
oslavit vše švédské. Ve své kolekci si hra-
je s kontrasty úzkých a uvolněných střihů 
i s netradičními kombinacemi. Barvami ale 
ctí zimu, a kde převládá černá a šedá, jsou 
ostatní utlumené. Jednotlivé kousky odrá-
žejí víru v  řemeslo a  ryzí umění a  působí 
stejně bohatým a aktuálním dojmem jako 
Švédsko samo. 
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30

LA MARTINA

Vermont View
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Ikona královského sportu

Když objevíte svou sportovní vášeň, pohltí vás. Stane se 
součástí vaší DNA. Mozaiku vašeho života pak tvoří eufo-
rie z vítězství, stejně jako smutek z porážek. Ale ať už se 
stane na hřišti cokoliv, neodradí vás to, abyste se příště 
pustili do bitvy znovu. A vydali ze sebe všechno. 

Vášní značky La Martina je pólo. Založil ji charis-
matický Argentinec italského původu Lando Simonetti, 
který pro tento královský sport doslova dýchal. Původně 
nabízel hráčům kompletní profesionální výbavu, jeho ori-
ginální týmové dresy ale oslovily milovníky módy i mimo 
pólo a zrodila se myšlenka proměnit La Martinu v módní 
značku. 

Argentina brzy začala být La Martině těsná, nyní je 
hřištěm pro její módní oblečení, obuv a doplňky nejvyšší 
kvality celý svět – od Saint-Tropez přes Dubaj, Londýn, 
Řím či Milán až po Prahu. 

Pánské sako DOUBLE CAVALLERY
Košile z egyptské bavlny, 
lehké vlněné kalhoty a sako z kepru

Červené vzorované šaty 
z hedvábí a saténu, 
hnědý kožený pásek

ON: Džíny 5POCKETS, košile 
z egyptské bavlny, lehké 
kárované vlněné sako 
CHARWELL JACKET 
ONA: Kalhoty z viskózy 
a krepu, černomodrá 
denimová košile 
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součástí vaší DNA. Mozaiku vašeho života pak tvoří eufo-
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Pánské sako DOUBLE CAVALLERY
Košile z egyptské bavlny, 
lehké vlněné kalhoty a sako z kepru

Červené vzorované šaty 
z hedvábí a saténu, 
hnědý kožený pásek

ON: Džíny 5POCKETS, košile 
z egyptské bavlny, lehké 
kárované vlněné sako 
CHARWELL JACKET 
ONA: Kalhoty z viskózy 
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Malá bordó kabelka LA PORTENA

Cestování, sportovní klání, svůdné ženy a  večírky. 
Život dominikánského diplomata a požitkáře Porfiria 
Rubirosy v 50. letech se stal předlohou nové kolek-
ce značky La Martina. Je plná odkazů na staré časy 
a představuje čtyři různé styly. 

Díky řadě Colección Privada budete při zvlášt-
ních a  společenských příležitostech vždy střízlivě 
elegantní ve stylu La Dolce Vita. Essential zase odka-
zuje na tradiční prvky značky a její ikonické kousky 
můžete oblékat po celý rok. 

Polo Player je luxusně sportovní linií značky, na 
níž oceníte estetiku prestižních anglických univerzit 
v Oxfordu či Cambridgi. Guards sází na ryze britský 
styl královského klubu póla a  její elegantní kousky 
moderně interpretují formální odění návštěvníků 
turnajů. 

Kalhoty 5POCKETS, hedvábná halenka 
s potiskem, sako DOUBLE CAVALLERY, 
malá zelená kabelka LA PORTENA
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CREMIEUX

Košile na míru
Je stále na očích, proto musí být perfektní. Když bude skvělá, budete 
se skvěle cítit i vy. To je důvod, proč jsou košile Daniel Cremieux Silver  
Label ušity výhradně z luxusních italských materiálů. Navíc jsou tyto 
košile malým uměleckým dílem – vyrobíme ji pro vás, ale navrhnete si ji 
sami. Vybíráte vše od látky přes límec, luxusní perleťové knoflíky či man-
žety až po finální monogram. Díky tomu se stane oblíbeným kouskem 
vašeho šatníku, ať už se oblékáte formálně, nebo ležérně. 

Značka Cremieux ale není vyhrazena jen mužům, nabízí také nad-
časově elegantní košile, šaty a kostýmy v limitované edici dámské ko-
lekce Silver Label.

34

CREMIEUX

Vermont View

//

Francouzský šarm

Francie je zemí, kde lidé umí zastavit čas. Nebo ho ale-
spoň umí zpomalit. Stačí jim k  tomu nasládlý croissant 
nebo slaný quiche se šálkem espressa. A tikot hodin náh-
le utichne. Objevte francouzský styl a těšte se z drobných 
radostí. Třeba z nového kousku v šatníku. 

Pokud stejně jako Francouzi milujete neformální 
eleganci plnou promyšlených detailů, sáhněte po značce 
Cremieux. Její zakladatel Daniel Cremieux přišel v  roce 
1976 s nadčasovým pánským stylem založeným na nenu-
cené ležérnosti francouzských měst a hlavně tamní Rivi-
éry. Koneckonců právě v přímořském Saint-Tropez otevřel 
svou první prodejnu. 

Prémiové obleky, netradiční barevné kravaty a  ka-
pesníčky či košile s nápaditým potiskem a nejrůznějšími 
tvary límečku v  sobě skrývají nefalšovaný francouzský 
šmrnc. A vytříbené jsou i použité látky Loro Piana, Vitale 
Barberis či Thomas Mason. 

Dámský a pánský oblek z dílny 
Vitale Barberis doplněný o šálu nebo 

hedvábnou kravatu z úpletu 

Patchworkové vlněné 
sako z řady Daniel Cremieux 

Silver Label, Paříž
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NAUTICA

Xerspedia coriberrovid 
uciis eriosaectia 
vellignis nobis
Sum 16 599 Kč / 699 €

36

NAUTICA

Vermont View

//

Inspirováno mořem, navrženo ve městě

Možná už jste tu chvíli, kdy se vítr poprvé opře do plachet, 
prožili nespočetněkrát. A možná na vás teprve čeká. Jach-
ta se zhoupne na vlnách, příď zkropí kapky vodní tříště 
a posádka vyrazí k horizontu, na němž se slévají všechny 
odstíny modři. K horizontu, kde mizí hranice mezi mořem 
a nebem. Pod vzedmutými plachtami celý svět ztichne, vše 
se smrskne jen na šumění větru v uších a radost z krocení 
vodního živlu.

Člověk odjakživa toužil objevovat svět a  moře mu 
k tomu nabídlo cestu. I proto jsou napnuté plachty symbo-
lem klasického dobrodružství. Najdete je též v logu značky 
Nautica, americké módní ikony těsně spjaté s  životním 
stylem námořníků. Nautica přináší módu inspirovanou 
mořem, ovšem navrženou ve městě. Vždyť centrála znač-
ky se nachází přímo v  New Yorku, metropoli obklopené 
vodou, a  inspirativní energie pulzuje i v dalších městech 
světa, k nimž patří silný vodní živel. 

Značku před 30 lety založil návrhář David Chu s jas-
nou vizí – vnést do běžného dne námořní inspiraci. Na po-
čátku bylo pouhých šest svrchních oděvů, dnes už Nautica 
přináší kompletní pánské a dámské kolekce či doplňky. 
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NAUTICA

Navy parka z prachového peří

Chambré košile HELMSMAN 
s kontrastními šedými rukávy, tmavě 

zelená tartanová košile

38

NAUTICA

Vermont View

Lehká námořnická parka
zářivě oranžové barvy

Slim fit pruhovaná trička 
v barvě indigo, melánžový svetr 
s kulatým výstřihem a tepláky 
v barvě indigo, navy mikina 
s kontrastní kapucí 

Léto končí. Přišel čas vrátit se do každodenního víru velko-
města v nových kolekcích od značky Nautica. Tu pánskou 
oživují odstíny indiga, námořnické modři a černé. Potisky 
inspirované vodním živlem vám připomenou prázdnino-
vá dobrodružství a  kontrastují s  materiály, jako je nylon 
či chambray. Právě hravé kombinování různých technik 
a materiálů se prolíná celou kolekcí. Nechybí ani ikonické 
modely značky v podobě pleteného námořnického pulo-
vru a svetru s širokými pruhy, které jsou nově z kašmíru. 

Dámská kolekce sází na námořnickou modř, barvu slo-
nové kosti a šedý melír. Elegantní halenky a šaty ozvlášt-
ňují stylizované linie lodního trupu či mořských vln. Prouž-
kované svetry spojují tradiční pleteniny a legendární vzory 
značky v čistém a moderním stylu. Užití karabin a matných 
černých zipů dává kolekci punkový nádech. 
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NAUTICA

Vermont View40

NAUTICA

Propínací pouzdrová sukně, modrobílý 
pruhovaný námořnický svetřík 

Široké kalhoty ve zkrácené délce, 
černý svetr

ON: Námořnická parka v barvě navy
ONA: Šedomodrý pruhovaný svetr, dlouhý vlněný kabát

ONA: Asymetrická vesta s propínacím límcem
ON: Bomber s kontrastními rukávy 
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STORES

Vermont View

ČESKÁ REPUBLIKA

BARBOUR | Praha | NG Myslbek | +420731434945 | CREMIEUX | Praha | NG Myslbek | +420731434946 | GANT | Brno | Galerie  

Vaňkovka | +420734752212 | Olympia | +420734752214 | České Budějovice | Nám. Přemysla Otakara II. 58 | +420733180127 | Hradec 

Králové | Futurum | +420734752221 | Liberec | OC Forum | +420734752217 | Ostrava | Forum Nová Karolina | +420734752220 | 

Pardubice | Palác Pardubice | +420734752216 | Plzeň | Olympia | +420734752211 | Plzeň Plaza | +420734752231 | Praha | Arkády 

Pankrác | +420734752229 | Atrium Flora | +420734752209 | Centrum Černý Most | +420734752224 | Fashion Arena Prague Outlet | 

Man | +420734752232 | Woman | +420734752213 | Metropole Zličín | +420734752208 | NG Myslbek | Man | +420734752202 | Woman | 

+420734752210 | Nový Smíchov | Man | +420734752228 | Woman | +420734752230 | Centrum Chodov | Man | +420734752227 | Woman 

| +420734752219 | OC Letňany | +420734752207 | OC Šestka | +420734752206 | Palladium | +420734752201 | Ústí nad Labem | OC 

Forum | +420734752223 | Zlín | Zlaté Jablko | +420734752205 | Znojmo | Freeport Fashion Outlet | +420734752215 | LA MARTINA | 

Brno | Olympia | +420731434902 | Ostrava | Forum Nová Karolina | +420734752239 | Praha | Palladium | +420731434901 | Fashion 

Arena Prague Outlet | +420731434904 | NAUTICA | Praha | Centrum Černý Most | +420734752234 | Fashion Arena Prague Outlet 

| +420731434949 | Metropole Zličín | +420734752233 | Centrum Chodov | +420734752235 | Zlín | Zlaté Jablko | +420731434940 |  

ODD MOLLY | Praha | Centrum Chodov | +420734752236 | PEAK PERFORMANCE | Praha | Centrum Chodov | +420731434801 | 

Fashion Arena Prague Outlet | +420731434904 | VERMONT | Znojmo | Freeport Fashion Outlet | +420734752225 | GANT KIDS | 

Praha | Centrum Chodov | +420734752222 | Metropole Zličín | +420734752238 | NG Myslbek | +420734752203

SLOVENSKO

BARBOUR | Bratislava | Aupark SC | +421901906157 | GANT | Banská Bystrica | Europa SC | Man | +421914345538 | Woman | 

+421914345542 | Bratislava | Aupark SC | Woman | +421902999013 | Man | +421902999012 | Avion SP | Man | +421902999014 | 

Woman | +421914345544 | Central | +421914345543 | Eurovea | Woman | +421914345536 | Man | +421914345535 | Košice | Galéria 

| +421914345540 | Nitra | Galéria MLYNY | +421914345541 | Prešov | Hlavná 70 | +421905395764 | Trenčín | OC Laugaricio | 

+421914345545 | Voderady | ONE Fashion Outlet | +421914345546 | Žilina | Mirage SC | +421914345539 | KARL LAGERFELD | 

Bratislava | Aupark SC | OKTÓBER 2016 | LA MARTINA | Banská Bystrica | Europa SC | +421901906160 | Bratislava | Aupark 

SC | +421901906191 | ODD MOLLY | Bratislava | Aupark SC | +421901906163 | PEAK PERFORMANCE | Bratislava | Aupark SC | 

+421901906181 | TIGER OF SWEDEN | Bratislava | Aupark SC | +421901906159 | GANT KIDS | Bratislava | Aupark SC | +421902999005

MAĎARSKO

GANT | Budapest | Arena Plaza | +36302307178 | Mammut SEC | +36302303639 | MOM Park | Man | +36302303656 | Woman | 

+36302305616 | Rózsakert Bevásárlóközpont | +36302303938 | WestEnd City Center | +36302322474 | Premier Outlet Biatorbágy 

| Man | +36302322045 | Woman | +36302322284 | Polgár | M3 Outlet | Man | +36302322410 | Woman | +36304251325 | LA MARTINA 

| Budapest | MOM Park | +36302305553 | NAUTICA | Budapest | Arena Plaza | +36301801522 | VERMONT | Budapest | Premier 

Outlet Biatorbágy | +36301958419 | GANT KIDS | Budapest | MOM Park | +36307088576
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+420734752210 | Nový Smíchov | Man | +420734752228 | Woman | +420734752230 | Centrum Chodov | Man | +420734752227 | Woman 

| +420734752219 | OC Letňany | +420734752207 | OC Šestka | +420734752206 | Palladium | +420734752201 | Ústí nad Labem | OC 

Forum | +420734752223 | Zlín | Zlaté Jablko | +420734752205 | Znojmo | Freeport Fashion Outlet | +420734752215 | LA MARTINA | 

Brno | Olympia | +420731434902 | Ostrava | Forum Nová Karolina | +420734752239 | Praha | Palladium | +420731434901 | Fashion 

Arena Prague Outlet | +420731434904 | NAUTICA | Praha | Centrum Černý Most | +420734752234 | Fashion Arena Prague Outlet 

| +420731434949 | Metropole Zličín | +420734752233 | Centrum Chodov | +420734752235 | Zlín | Zlaté Jablko | +420731434940 |  

ODD MOLLY | Praha | Centrum Chodov | +420734752236 | PEAK PERFORMANCE | Praha | Centrum Chodov | +420731434801 | 

Fashion Arena Prague Outlet | +420731434904 | VERMONT | Znojmo | Freeport Fashion Outlet | +420734752225 | GANT KIDS | 

Praha | Centrum Chodov | +420734752222 | Metropole Zličín | +420734752238 | NG Myslbek | +420734752203

SLOVENSKO

BARBOUR | Bratislava | Aupark SC | +421901906157 | GANT | Banská Bystrica | Europa SC | Man | +421914345538 | Woman | 

+421914345542 | Bratislava | Aupark SC | Woman | +421902999013 | Man | +421902999012 | Avion SP | Man | +421902999014 | 

Woman | +421914345544 | Central | +421914345543 | Eurovea | Woman | +421914345536 | Man | +421914345535 | Košice | Galéria 

| +421914345540 | Nitra | Galéria MLYNY | +421914345541 | Prešov | Hlavná 70 | +421905395764 | Trenčín | OC Laugaricio | 

+421914345545 | Voderady | ONE Fashion Outlet | +421914345546 | Žilina | Mirage SC | +421914345539 | KARL LAGERFELD | 

Bratislava | Aupark SC | OKTÓBER 2016 | LA MARTINA | Banská Bystrica | Europa SC | +421901906160 | Bratislava | Aupark 

SC | +421901906191 | ODD MOLLY | Bratislava | Aupark SC | +421901906163 | PEAK PERFORMANCE | Bratislava | Aupark SC | 

+421901906181 | TIGER OF SWEDEN | Bratislava | Aupark SC | +421901906159 | GANT KIDS | Bratislava | Aupark SC | +421902999005

MAĎARSKO

GANT | Budapest | Arena Plaza | +36302307178 | Mammut SEC | +36302303639 | MOM Park | Man | +36302303656 | Woman | 

+36302305616 | Rózsakert Bevásárlóközpont | +36302303938 | WestEnd City Center | +36302322474 | Premier Outlet Biatorbágy 

| Man | +36302322045 | Woman | +36302322284 | Polgár | M3 Outlet | Man | +36302322410 | Woman | +36304251325 | LA MARTINA 

| Budapest | MOM Park | +36302305553 | NAUTICA | Budapest | Arena Plaza | +36301801522 | VERMONT | Budapest | Premier 

Outlet Biatorbágy | +36301958419 | GANT KIDS | Budapest | MOM Park | +36307088576
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