
https://www.eastend.pl/okulary-vans-janelle-hipster-0aw
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-a-kta


Okulary: Vans Spicoli 4 Shades CVS (49 zł)   Koszulka: Roxy In The Mix D BSW (119 zł)
Buty: Roxy Connect Dye J Shoe LIM (219 zł)

Okulary: Vans Spicoli 4 Shades CVS (49 zł)   Koszulka: Roxy In The Mix C WBS (119 zł)
Buty: Roxy Connect Dye J Shoe GPK (219 zł)
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https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/trampki-roxy-connect-dye-j-shoe-lim
https://www.eastend.pl/trampki-roxy-connect-dye-j-shoe-lim
https://www.eastend.pl/trampki-roxy-connect-dye-j-shoe-gpk
https://www.eastend.pl/trampki-roxy-connect-dye-j-shoe-gpk
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-d-bsw
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-d-bsw
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-c-wbs
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-c-wbs
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ZESTAWY
NA ROWER
Temperatura i słońce za oknem dają znać, 
że najwyższa pora wybrać się na rower. Nie 
zwlekaj, wskakuj na rower i jedź tam, gdzie 
Cię koła roweru poniosą!

Zanim jednak podążysz zaplanowaną trasą, zadbaj o wygodny, aczkolwiek 
stylowy zestaw ciuchów i dodatków. Komfort naprawdę może iść w parze z 
modą. Twoją bazę powinny stanowić spodnie i t-shirt lub top, które zapewnią Ci 
maksimum swobody, zaś kolorowe dodatki i sportowe buty z najnowszych 
kolekcji będą kropką nad „i”. Warto pokusić się o zakup dobrych okularów 
przeciwsłonecznych z polaryzacją i/lub antyrefleksem. Nie tylko zagwarantują 
ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, ale także wspaniale podkreślą Twoją 
osobowość – możesz wybierać spośród wielu modeli różnych marek (w swojej 
ofercie ma je między innymi Oakley). Rzuć okiem na przygotowane przez nas 
zestawy i przekonaj się, że także na wycieczce rowerowej można wyglądać 
stylowo.

Nie zapomnij wziąć ze sobą dobrego humoru i paczki znajomych – to zestaw, 
który zawsze się sprawdza.

Okulary: Vans Janelle Hipster 0AW (49 zł)

Bluza: Roxy Lightsluby J SGRH (239 zł)

Koszulka: Roxy In The Mix C WBS (119 zł)

Spodnie: Roxy Lula J BLK0 (219 zł)

Buty: Vans Authentic CA0 (219 zł)

https://www.eastend.pl/okulary-vans-janelle-hipster-0aw
https://www.eastend.pl/okulary-vans-janelle-hipster-0aw
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-c-wbs
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-c-wbs
https://www.eastend.pl/spodenki-roxy-lula-j-blk0
https://www.eastend.pl/spodenki-roxy-lula-j-blk0
https://www.eastend.pl/bluza-roxy-lightsluby-j-sgrh
https://www.eastend.pl/bluza-roxy-lightsluby-j-sgrh
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-ca0
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-ca0


6 7

Okulary: Vans Spicoli 4 Shades CVS (49 zł)

Koszulka: Roxy In The Mix D BSW (119 zł)

Spodnie: Roxy Georgyp J SGRH (199 zł)

Buty: Nike Wmns Rosherun Print 601 (369 zł)

Okulary: Oakley Polarized Fuel Cell 684 (669 zł)

Koszulka: Helly Hansen Driftline Polo 545 (219 zł)

Spodnie: The North Face M Meridian Cargo Short 254 (199 zł)

Buty: New Balance ML574CVR (299 zł)

https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-d-bsw
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-d-bsw
https://www.eastend.pl/spodnie-roxy-georgyp-j-sgrh
https://www.eastend.pl/spodnie-roxy-georgyp-j-sgrh
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-rosherun-print-601
https://www.eastend.pl/buty-nike-wmns-rosherun-print-601
https://www.eastend.pl/koszulka-helly-hansen-driftline-polo-545
https://www.eastend.pl/koszulka-helly-hansen-driftline-polo-545
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574cvr
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574cvr
https://www.eastend.pl/spodenki-the-north-face-m-meridian-cargo-short-254
https://www.eastend.pl/spodenki-the-north-face-m-meridian-cargo-short-254
https://www.eastend.pl/oakley-polarized-fuel-cell-684
https://www.eastend.pl/oakley-polarized-fuel-cell-684
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Okulary: Oakley Aquatique Frogskins Hotspot 359 (519 zł)

Koszulka: Converse AMT M1 70S Chuck Tee 110 (89 zł)

Spodnie: Quiksilver Mays Hayes VL19 M NMJ (199 zł)

Buty: Converse M9165 (229 zł)

Okulary: Vans Spicoli 4 Shades CVS (49 zł)   Koszulka: Roxy In The Mix A KTA (119 zł)
Buty: Vans Authentic 5U8 (219 zł)

https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-a-kta
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-in-the-mix-a-kta
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-5u8
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-5u8
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9165
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9165
https://www.eastend.pl/spodenki-quiksilver-mays-hayes-vl19-m-nmj
https://www.eastend.pl/spodenki-quiksilver-mays-hayes-vl19-m-nmj
https://www.eastend.pl/koszulka-converse-amt-m1-70s-chuck-tee-110
https://www.eastend.pl/koszulka-converse-amt-m1-70s-chuck-tee-110
https://www.eastend.pl/oakley-aquatique-frogskins-hotspot-359
https://www.eastend.pl/oakley-aquatique-frogskins-hotspot-359


https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-nvy
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-red
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SKECHERS – 
MODA W PARZE 
Z WYGODĄ
Początki amerykańskiej marki Skechers 
sięgają 1992 roku. Założyli ją Robert 
Greenberg i jego syn Michael Greenberg. 
Głównie zajmowała się ona importem 
obuwia z Europy do USA. Wystarczył tylko 
rok, by firma zaczęła się dynamicznie 
rozwijać i poszerzyć swoją działalność na 
skalę międzynarodową, wprowadzając 
własną linię obuwia.

Obecnie obuwie Skechers dostępne jest w kilku liniach (od casualowych po 
sportowe), m.in: Chill Out, Flex Appeal, GOWalk, czy Synergy. Obuwie z linii Chill 
Out są doskonałe do biegania oraz zapewniają właściwą amortyzację i ochronę 
przed wstrząsami. Skechers Flex Appeal oraz Synergy sprawią, że Twój trening 
będzie jeszcze większą przyjemnością. Zaś linia GOWalk jest wprost idealna na 
co dzień – na zakupy, czy spacer z psem.

Niezależnie od linii, każda para butów Skechers charakteryzuje się odpowiednią 
wentylacją i idealnym dopasowaniem do stopy, tak by zapewnić Ci maksimum 
komfortu. Dzięki temu, że buty Skechers są bardzo wygodne i lekkie, możesz 
śmiało nosić je w wielu zestawach na co dzień – także do szkoły i na zakupy, 
nie tylko na siłownię. Ponadto, marka Skechers oferuje niezliczoną ilość modeli 
w wielu wersjach kolorystycznych.

Nie pozostaje więc nic innego, jak wybrać swoją parę Skechers oraz iść 
wygodnie i kolorowo przez życie :)

https://www.eastend.pl/buty-skechers-gowalk-2-13590-hpk
https://www.eastend.pl/buty-skechers-spark-13591-blu
https://www.eastend.pl/buty-skechers-style-icon-11880-hppr
https://www.eastend.pl/buty-skechers-love-your-style-11728-tqhp
https://www.eastend.pl/buty-skechers-style-icon-11880-bkmt


Okulary: Vans Spicoli 4 Shades CVS (49 zł)   Koszulka: Roxy GLF D J MGE0 (119 zł)
Buty: Roxy Bamboo J SNDL MND (79 zł)

Okulary: Vans Janelle Hipster 0AW (49 zł)   Bluza: Roxy Wannehavefun J SGRH (259 zł)
Buty: Converse M9696 (229 zł)
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https://www.eastend.pl/okulary-vans-janelle-hipster-0aw
https://www.eastend.pl/okulary-vans-janelle-hipster-0aw
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/okulary-vans-spicoli-4-shades-cvs
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-glf-d-j-mge0
https://www.eastend.pl/koszulka-roxy-glf-d-j-mge0
https://www.eastend.pl/japonki-roxy-bamboo-j-sndl-mnd
https://www.eastend.pl/japonki-roxy-bamboo-j-sndl-mnd
https://www.eastend.pl/bluza-roxy-wannehavefun-j-sgrh
https://www.eastend.pl/bluza-roxy-wannehavefun-j-sgrh
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9696
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9696

