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“ALOHA”
WL574PAH
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AKCJA
“BACK2SCHOOL”
Wszyscy kochamy słońce, lato i wakacje, 
jednak nic co dobre nie trwa wiecznie. 
Moment powrotu do szkolnej ławki 
nadchodzi wielkimi krokami i z tej okazji 
w naszej ofercie pojawiły się nowe modele 
plecaków firm takich jak Converse, 
New Balance i Vans. 

Przeżywamy prawdziwe zatrzęsienie świeżych wzorów i konfiguracji 
kolorystycznych, więc z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Marka Vans z nowości serwuje nam między innymi model Realm, który jest 
klasycznym dwukomorowcem, kultowy Van Doren w kolorach natury, 
tradycyjny Old Skool II i bardziej pakowne modele takie jak Skooled i Transient II 
Skate. Dla fanów oldschoolu Vans przygotował również pozycję Captain Fin, 
który jak prawdziwy plecak włóczykija  jest doskonały zarówno na uczelnię, jak 
i na pieszą wycieczkę po górach.

Spod szyldu New Balance dotarła do nas seria lekkich, poliestrowych plecaków, 
wykonanych z połyskującego lub matowego materiału. Ich forma i kolorystyka 
korespondują z najpopularniejszymi modelami butów New Balance, takimi jak Plecaki: Vans Van Doren Backpack (119 zł)

model 574 lub 420. Z troski o nasze plecy wszystkie z nich mają usztywniony 
tył i profilowane ramiona, które można dopasować do każdej figury i wzrostu, 
a użyte innowacje takie jak materiał ripstop, który wolniej namaka lub 
zamszowe wstawki, sprawiają, że seria ta cieszy się już sporym gronem 
wielbicieli.

Na koniec firma Converse częstuje nas serią All In, która stanowi doskonałe 
połaczenie wygody, pakowności i designerskiego wyglądu. W naszej ofercie 
znajdziecie szeroki wybór konfiguracji kolorystycznych oraz poszukiwanych 
wzorów, takich jak acidowy marmurek, flaga USA, który jest obecnie najbardziej 
rozchwytywanym modelem lub plecaki w pastelowych, stonowanych kolory 
natury. Do niektórych modeli możecie dobrać klasyczne, wysokie trampki 
Converse, które idealnie dopasowują się do szaty graficznej plecaka, który 
w dużej, pakownej komorze z pewnością pomieści wszystkie najpotrzebniejsze 
rzeczy.
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Buty: Converse 144826 Chuck Taylor All Star (319 zł)Plecaki: New Balance 420 Backpack 638 (129 zł) & Mellow Backpack 642 (99 zł)

Plecaki: Converse All In Backpack II (159 zł)



Buty: New Balance ML574NEL (349 zł) Buty: Skechers Spring Fever 11727 NVCL (259 zł)
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OC RUNNER 
4201
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HITY Z 
WYPRZEDAŻY!

Przypominamy Wam, że w naszym sklepie 
trwa sezon wyprzedażowy! Poniżej kilka 
naszych propozycji zestawów. Udanych 
zakupów!

Buty: Nike WMNS Rosherun 304 (179 zł) Spodenki: Roxy Roxy Island J GGR0 
(79 zł) T-shirt: Roxy RL B J WBS0 (59 zł) Okulary: Vans Foldable Spicoli 6NZ 

(49 zł)

Buty: Vans Old Skool C5E (89 zł) Spodenki: The North Face M Meridian Cargo 
Short 254 (159 zł) T-shirt: DC Star SS By B WBB0 (39 zł) Bluza: Vans OTW 

Pullover Fleece 8CU (209 zł) Okulary: Vans Spicoli 4 Shades D0J (29 zł)
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Buty: New Balance WR996DJ (329 zł)   New Balance ML574GS (349 zł)    Plecak: New Balance 420 BACKPACK 638 (129 zł)    New Balance MELLOW BACKPACK 642 (99 zł)


