
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m7652


https://www.eastend.pl/buty-nike-air-max-tr-365-470
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LIMITOWANA 
KOLEKCJA 
“CAMPER PACK”
Uwielbiamy limitowane, krótkie serie, które 
co roku przygotowuje dla swoich fanów 
New Balance. W poprzednim sezonie 
pojawiła się na przykład seria „Passport 
Pack” związana z podróżowaniem.

Kolekcja przywodziła na myśl przyjemne skojarzenia, czerpała inspirację 
z lotnisk, strojów stewardess, paszportów, metek bagażowych, łączyła się 
z wakacjami i wolnym czasem. W sezonie jesień/zima 2014 New Balance 
przedstawia kolejną perełkę: serię „Camper Pack”, która tym razem łączy się 
z… biwakowaniem! Pojawiają się więc skojarzenia równie przyjemne: piękna 
pogoda, wypoczynek na łonie natury, poczucie nieograniczonej wolności 
i swobody. Buty z serii „Camper Pack” wykonano z materiału ripstop, z którego 
są robione np. namioty. Jest on bardzo mocny i nieprzemakalny. Wewnątrz 
buta znajduje się podszewka w kratę, która jednoznacznie kojarzy się z koszulą 
flanelową, która na biwak nadaje się idealnie! Całość projektu wieńczy grafika 
na języku i wkładce przedstawiająca las. Trzy modele z serii “Camper Pack” są 
już dostępne w naszym sklepie: ML574FTB, ML574FTG, ML574FTO.

Buty: New Balance ML574FT0 (299 zł)

Buty: New Balance ML574FTG (299 zł)

https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ftg
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ftg
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ft0
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ft0
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Buty: Converse 142272 Chuck Taylor All Star Lean (259 zł)

Plecak: New Balance Mellow Backpack 642 (99 zł)

Buty: New Balance ML574FTB (299 zł)
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https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ftb
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ftb
https://www.eastend.pl/plecak-mellow-backpack-642
https://www.eastend.pl/plecak-mellow-backpack-642
https://www.eastend.pl/buty-new-balance-ml574ftb
https://www.eastend.pl/trampki-converse-142272-chuck-taylor-all-star-lean
https://www.eastend.pl/trampki-converse-142272-chuck-taylor-all-star-lean


Buty: Vans Authentic Red (219 zł) Buty: Vans Authentic Blk (219 zł)

8 9

https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-red
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-red
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-blk
https://www.eastend.pl/trampki-vans-authentic-blk


https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9166
https://www.eastend.pl/trampki-converse-m9166
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FESTIWALOWY 
LOOK: KALOSZE 
HUNTER
Trwają najgorętsze miesiące lata, które 
poza wysoką temperaturą co roku serwują 
nam ekscytujące festiwale. Myśląc 
o plenerowych wydarzeniach muzycznych 
większość z nas ma z pewnością przed 
oczami dwa niezbędne elementy 
festiwalowej garderoby: kurtkę 
przeciwdeszczową i kalosze. 

Letnia pogoda lubi zaskakiwać nagłymi opadami deszczu, lecz przez większość 
czasu częstuje nas upalnymi popołudniami i ciepłymi nocami. To pozwala na 
stworzenie luźnych, niecodziennych stylizacji – połączenie wakacyjnej wygody 
z najnowszymi trendami tworzy festiwalowy look, który jest niecodziennym 
zjawiskiem na tle miasta, jednak na łonie przyrody prezentuje się zjawiskowo. 

Festiwalowy look to łamanie przyjętych zasad, romantyczna nostalgia 
i wspomnienie lat 70. Na głowy zakładamy wianki plecione z kwiatów, nosimy 

Buty: Hunter Original 
Gloss Navy (439 zł)

Buty: Hunter Orignal Gloss 
Pillar Box Red (439 zł)

dużo biżuterii, sukienki w kwiaty, krótkie szorty i ażurowe topy. A gdy podczas 
zabawy zaskoczy nas deszcz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej ją 
kontynuować, ponieważ w torbie mamy przeciwdeszczową parkę, a na nogach 
kalosze.

W naszej ofercie znajdziecie szeroką gamę kolorystyczną kultowych kaloszy 
marki Hunter, możecie wybierać między wersją matową, lakierowaną i różną 
długością cholewki. Są one wykonane z wulkanizowanej i delikatnej,
a jednocześnie ultra wytrzymałej gumy, która gwarantuje stuprocentową 
wygodę i modny look podczas festiwalowcyh szaleństw w każdą pogodę. 
Nylonowa podszewka znajdująca się w środku buta chłonie nadmiar wilgoci, 
dbając o nasz komfort i odpowiednia temperaturę stopy. Ręcznie wykonane 
z naturalnych komponentów kalosze Hunter będą idealnym kompanem na 
każdym festiwalu, wycieczkę w góry czy biwakowaniu pod namiotem – 
deszcze i błoto im nie straszne!

https://www.eastend.pl/kalosze-hunter-original-gloss-pillar-box-red
https://www.eastend.pl/kalosze-hunter-original-gloss-pillar-box-red
https://www.eastend.pl/kalosze-hunter-original-gloss-navy
https://www.eastend.pl/kalosze-hunter-original-gloss-navy


https://www.eastend.pl/buty-adidas-la-trainer-221
https://www.eastend.pl/buty-adidas-la-trainer-221



