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1
Louka v rozkvětu vás rozzáří, 
hodí se na rande i do kance-
láře. Nebojte se hrát si s kon-
trasty a přidejte sportovní 
tenisky nebo těžké boty.

 POSETÉ 
 KVĚTY 

7 MUST-HAVE ŠATŮ 
na jaro 2022 podle návrhářů M&S

Je neuvěřitelné, jak dokážou nové šaty zvednout náladu a zvýšit sebedůvěru. 
Orientujte se v letošních trendech díky tipům od návrhářů Marks & Spencer. 

Pro snadnější 
nákupy jsme 

vybrali 7 modelů, 
které se letos na jaře 

těší pozornosti 
módního světa.

2
 Košilové
 midišaty, 
 1499 Kč 

 Tričkové šaty 
 z čisté bavlny, 
 999 Kč 

 Žerzejové 
 midišaty, 
 949 Kč 

 Midišaty 
 z čisté bavlny, 
 1499 Kč 

 Květované
 midišaty, 
 1299 Kč 

 Tunikové 
 šaty, 
 899 Kč 

 Džínové 
 košilové 
 šaty, 
 949 Kč 

4
French chic a úzký proužek jsou 
v podstatě synonymem. 
Proužkované šaty vám dodají na 
šarmu, aniž byste musela cvičit 
svoje r. Po vzoru Pařížanek noste 
s tmavomodrou, červenou a bílou, 
a udržíte výsledný look čistý.

 NESMRTELNÉ 
 PROUŽKY 

Jednobarevná tuni-
ka je nesmírně 
pohodlná a v klidu 
ji unosíte až do léta 
– slušet jí to bude 
u vody se slamá-
kem a velkou taš-
kou. Pro zvýraznění 
křivek přepásejte.

Kdo říká, že zvířecí vzory 
musí být vulgární? Ukažte 
kreativní hravost s divo-
kým grafickým vzorem
à la leopard v moderní 
barevné art print verzi.

6  HRA SE 
 VZORY 

5
Kovbojky jsou v kurzu, 
obzvláště s romantic-
kým nádechem. 
Nebojte se vysokých 
bot a klobouku pro 
výrazný look inspiro-
vaný prériemi.

 NA DIVOKÉM 
 ZÁPADĚ 

7
Pastelové tóny, zasněné oči 
a něžný střih s nakasanými 
rukávy jdou ruku v ruce. Ukažte 
svou křehkou stránku a doplňky 
držte na minimu.

 ROMANTICKÁ 
 DUŠE 

3  VĚRNÁ 
 DENIMU 

Neexistuje vděčnější módní kou-
sek než džínová košile. Proměňte 
ji v šaty a máte perfektní outfit 
na každou jarní pochůzku. Přes 
den si můžete hrát se street sty-
lem a vzory na doplňcích, večer 
se klidně odvažte a přidejte čer-
vené jehly a psaníčko.

 KRÁTKÁ 
 TUNIKA 

https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4314_kvetovane%20maxi%20saty_1299Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4453_kostkovane%20kosilove%20maxisaty%20s%20volanem_bezova_1499Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4351_bavlnene%20saty_pruhy_cerna_999Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4378_dlouhe%20saty%20s%20grafickym%20zvirecim%20motivem_fialova_949Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4447_nabirane%20saty%20z%20ciste%20bavlny_fialova_1499Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4305_tunikove%20saty_modra_899Kc/
https://www.mands-pr.com/cs/catalog/%C5%BDeny/%C5%A0aty%20SS22/jpg/SD_WW_T42_4421_dzinove%20kosilove%20saty_cerna_949Kc/

