
 

 

SPÓDNICE 

Dobrze dobrana spódnica może być doskonałą podstawą udanej stylizacji. Należy 
jednak pamiętać, aby dobrać odpowiedni do swojego typu sylwetki fason. Długa, luźna 
spódnica maxi, rozkloszowana dziewczęca spódniczka, a może odważna spódnica 
mini? W naszym sklepie znajdziesz spódnice damskie, które świetnie sprawdzą się 
każdego dnia w pracy i na nieformalne wyjścia, a także wyjątkowo eleganckie, modne 
spódnice, w których swobodnie możesz uczestniczyć w dużym przyjęciu lub ważnym 
spotkaniu biznesowym.  

Ekskluzywne spódnice wyselekcjonowane specjalnie dla Ciebie 

W naszym sklepie przede wszystkim stawiamy na zadowolenie klientek - chcemy, 
abyś każdego dnia czuła się pięknie i wyjątkowo. Dlatego też spódnice od polskich 
projektantów, które znajdziesz na naszej stronie, są wykonane z wysokiej jakości tka-
nin, które w wygodny sposób układają się na ciele.  
 
Liczy się dla nas elegancja – wszak spódnica jest jednym z najbardziej eleganckich 
elementów damskiej garderoby. Dominują stonowane kolory, dzięki którym wybrane 
przez nas modne  spódnice doskonale sprawdzają się na niemal każdą okazję, jed-
nak nie brak również bardzo żywych wersji kolorystycznych, na przykład radosnego 
różu czy głębokiej zieleni w propozycjach jednej z naszych ulubionych marek – AGGI. 
Ekskluzywne spódnice tej marki to gwarancja niebanalnego stylu i awangardowego 
szyku.  
 
Jeśli poszukujesz czegoś bardziej klasycznego, sprawdzą się spódnice damskie 
marki Sobora. Dopasowane odświętne spódnice w uniwersalnej gamie kolorystycz-
nej, będą bazą każdej eleganckiej stylizacji. Perfekcyjnie prezentuje się z nimi kla-
syczna koszula z mankietami oraz czółenka na wysokim obcasie, tworząc razem do-
skonałą stylizację do pracy. Jeśli masz ochotę na coś bardziej się wyróżniającego, 
postaw na spódnice marki EMOI. Ciekawe tkaniny, utrzymana w naturalnych bar-
wach kolorystyka, przykuwające oko zdobienia w kratę lub w prążki – EMOI to marka, 
która nie pozwala na nudę. Jej modne spódnice to doskonała opcja na każdy dzień. 

Spódnice na każdą sylwetkę 

Spódnica może stać się najważniejszym elementem stroju, pod warunkiem, że jest 
dobrze dopasowana do Twojego typu sylwetki. Jeśli jesteś wysoka i smukła, możesz 
wybierać między luźnymi, długimi fasonami, a krótkimi spódnicami mini. Jeśli jednak 
chcesz na przykład optycznie wyszczuplić sylwetkę, zastanów się nad spódnicą o 
ołówkowym fasonie. Doda Ci on kilka centymetrów wzrostu i wizualnie wysmukli. 
Jeśli chcesz ukryć szerokie biodra, postaw na modne spódnice rozkloszowane. Taki 
fason optycznie zmniejsza biodra , w szczególności, jeśli spódnicę zestawisz z butami 
na szpilce.  
 
Jeśli Twoim marzeniem zawsze były dłuższe nogi, koniecznie powinnaś zaopatrzyć 
się w zwiewną, lekką spódnicę za kolano, najlepiej w neutralnym kolorze. Dodatko-
wym atutem takiego kroju jest to, że pasuje niemal do każdej stylizacji. Bardzo uniwer-
salnym, ale wciąż eleganckim i przyciągającym wzrok elementem garderoby, są rów-



 

 

nież dzianinowe spódnice o długości za kolano. Pasują niemal do każdego typu syl-
wetki. Jeśli wciąż nie jesteś pewna, jaką spódnicę wybrać, skontaktuj się z nami. 
Chętnie pomożemy Ci stworzyć idealną stylizację. 
 

 

 
Zaprezentowany tekst stanowi element portfolio i jest objęty majątkowymi prawami autorskimi.  

 

Kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione. 

 


