
 

 

Tisková zpráva 
 

KOLEKCE JARO/LÉTO 2013 

1. 3. 2013, Praha - Módní dům Blažek přichází s novou kolekcí jaro/léto 2013, která je ve znamení 

barev, vzdušných materiálů a kvalitních doplňků. Pro milovníky golfu je tu již podruhé golfová 

kolekce, kterou charakterizují zejména pestré barvy a funkční materiály. Novinkou mezi doplňky 

jsou sluneční brýle s polarizovanými čočkami. Přijďte si prohlédnout trendy nadcházející sezóny a 

buďte mezi prvními, kdo je nosí! 

Kolekci Blažek pro sezónu jaro/léto 2013 vládne modrá barva s bílými a červenými akcenty. Střihy 

jsou pohodlné s extra přídavky elastanu pro komfortní nošení. Základem stále zůstávají vysoce 

elegantní a dobře padnoucí obleky a formální košile, jak v konzervativním, tak i v odvážnějším 

trendovém stylu, které nesmí chybět šatníku žádného muže. Pro neformální příležitosti je připravena 

volnočasová řada s barevnými tričky, svetry, saky nebo chinos kalhotami. 

Blažek Jeans  

Jeansová kolekce je určena pro všechny věkové kategorie, důležité je pohodlí a moderní vzhled. Jejím 

hlavním prvkem jsou 4 základní modely jeansů v různém barevném provedení, mezi kterými si najde 

svůj padnoucí střih každý typ postavy. Společný je pro ně denim, barvený přírodním indigem, a ruční 

dokončovací úpravy, které jim společně s praním dodají autentický obnošený výraz.  

Pro doplnění outfitu můžete volit trička, košile, svetry, bundy, opasky a obuv nejen z kolekce Jeans. 

Jeansy je možné volně kombinovat s většinou neformálních oděvů. 

Blažek Golf 

Blažek Golf je jednou z nejmladších kolekcí módního domu. Převládající barvou jsou výrazné odstíny 

zelené doplněné základní bílou a černou. Kolekce je rozdělena na dvě části, na oblečení určené do 

klubu a na hřiště. Klubové oblečení se svým retro golf stylem dvousámkových kalhot a vzorovaných 

svetrů vrací do minulosti. U oblečení určeného pro hru, pro které jsou typické funkční materiály a 

důraz na komfort střihu pro usnadnění pohybu při hře, je základní barvou kontrastní černá a bílá. Obě 

tyto části jsou i přes zdánlivé odlišnosti volně kombinovatelné a respektují golfovou etiketu. 

Velký důraz je kladen na užitné vlastnosti jednotlivých částí outfitu. Polokošile a trička jsou ušita 

z materiálu, který odvádí vlhkost a rychle schne. Bundy a vesty jsou z vodoodpudivých tkanin, lamino 

materiálu s membránou a softshellu. Kalhoty sestávají z lehkých, kvalitních bavlněných látek v 

kombinaci s elastickým vláknem pro zvýšení komfortu a vodoodpudivou úpravou pro hru. Kolekce je 

doplněna také klubovými svetry a polokošilemi s tradičním barevným vzorem a pro oživení outfitů i 

opasky a čepicemi. 



 

Made to Measure 

V šatníku žádného úspěšného muže by v dnešní době neměl chybět kvalitní oblek ušitý na míru. 

Módní dům Blažek nově přichází se službou obleky a košile Made to Measure, která je určena pro 

všechny zákazníky, kteří požadují dobře padnoucí oblek z vysoce kvalitních materiálů a krejčovského 

zpracování. Tato služba je ideální variantou i pro ty, kteří nemají konfekční postavu. 

Accessories 

V kolekci tašek je na výběr z mnoha velikostí a stylů, business tašky jsou určeny k obleku, trendové 

tašky doplní neformální outfity. Všechny tašky jsou vyrobené z pravé hověziny nebo skopovice 

s různou povrchovou strukturou nebo z kombinace kůže a odolného polyamidu, jsou uvnitř velmi 

dobře organizované a mají mnoho kapes a přihrádek, všechny také mají nastavitelný popruh přes 

rameno. Tašky větších velikostí mají samostatnou uzavíratelnou kapsu na notebook, do těch menších 

je možné umístit tablet nebo elektronickou čtečku knih.  

V nabídce je poprvé i pánská toaletní taška.  

Již samozřejmostí mezi doplňky jsou mimo jiných i opasky sladěné s obuví. Všechny opasky jsou 

celokožené nebo v kombinaci kůže s textilem. Spony jsou ve většině případů z nerez oceli, naleznete 

zde ale i spony keramické a novinkou je spona zdobená santalovým dřevem. Praktickými a velmi 

oblíbenými se staly oboustranné opasky s otočnou sponou, které můžete jednoduchým otočením 

kombinovat s hnědými i černými doplňky. 

Kolekce obuvi zahrnuje obuv formální i volnočasovou v celé škále barev od bílé, přes béžovou a různé 

odstíny hnědé až k šedé a černé. Výjimkou není obuv v odstínech červené a modré.  

Dokonalý pocit pohodlí budete mít z obuvi z té nejjemnější teletiny a skopovice z výjimečné kolekce 

Selection. Dlouholeté zkušenosti našeho španělského dodavatele a tradiční technologie s důrazem na 

dokonalé řemeslné zpracování s vysokým podílem ruční práce se na výsledku projevují nejen kvalitou 

a vzhledem, ale i nepřekonatelným komfortem při nošení.  

Novinkou mezi doplňky jsou grilamidové, kovové i kombinované brýle různých tvarů a barevných 

rámů. U těchto brýlí je samozřejmostí UV filtr a navíc jsou všechny čočky polarizované.  

Nebojte se i Vy pustit do svého šatníku styl a eleganci! 
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