
 
 

 

 

NOTATKA PRASOWA Z DNIA 09.06.2014 
 

 
9 czerwca 2014 roku , w Hotelu H15 odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji TOUS Jesień/Zima 
2014 - 2015.  
Gościem specjalnym prezentacji była ambasadorka Tous w Polsce Małgorzata Socha. 
W spotkaniu udział wzięły również m.in. Anna Dereszowska, Anna Mucha, Agnieszka Szulim, 
Natalia Klimas, Zofia Ślotała, Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Kisio, Paulina Sykut, Marcelina 
Zawadzka i Agnieszka Jastrzębska 
 
 
BACK TO THE ORIGINS – Kolekcja FW14-15 
 
Klasyka. Odkrywamy ją dla ciebie na nowo! Proponujemy ci podróż do źródeł, do korzeni klasyki, 
której oblicze odmieniamy, reinterpretujemy, bawimy się konwencją, nadając klasycznej biżuterii 
nowoczesny wygląd oraz nowe zastosowania poprzez użycie futurystycznych materiałów i 
wykorzystanie rewolucyjnych technologii. Nie tracąc z oczu esencji klasyki, rozkładamy ją na czynniki 
pierwsze i składamy na nowo, mieszając w swobodny sposób jej elementy, tworząc zaskakujące, 
nieoczekiwane połączenia, odkrywając dla ciebie jej nowe oblicze. Klasyka przechodzi totalną 
transformację! Ta kolekcja zawróci ci w głowie! Go to the future! 
 
 
BIŻUTERIA 
 
Beethoven 
 
Kolor, kolor i jeszcze raz kolor! Turmaliny, szmaragdy, turkusy, szafiry...Te przepiękne kamienie 
szlachetne łączą się ze sobą, przeplatają się i nakładają na siebie, wyczarowując oszałamiające 
konstelacje lśniące tysiącem kolorów, komponując się w eleganckie naszyjniki. Wyrafinowana czy 
nieformalna? Który styl wybierzesz?   
 
Kolekcja wykonana została z 18 – karatowego, żółtego złota oraz kamieni szlachetnych osadzonych w 
uchwytach. 

 
 
Sisy 
 
Klasyczny pierścionek typu rozeta w nowoczesnej, niezobowiązującej wersji casual. Oryginalny 
charakter tego pierścionka podkreśla użycie tytanu jako bazy i oprawy dla mieniących się tysiącem 
kolorów kamieni szlachetnych. Takiej rewolucji w świecie biżuterii jeszcze nie widziałaś!  



 
Pierścionki wykonane zostały z tytanu w różnych kolorach oraz kamieni szlachetnych w żywych, 
wyrazistych barwach, takich jak niebieski topaz, szafir, cytryn i iolit. 

 
 
New Romance 
 
Nowoczesny romantyzm postanowiliśmy wyrazić do pewnego stopnia tradycyjnie – za pomocą róży, 
kwiatu niezwykle romantycznego. Jednak do wykonania róży użyliśmy futurystycznego materiału – 
papieru tyvek, który pozwala dowolnie modelować kwiat. Róża połączona została z precyzyjnie 
dobranymi pod względem kolorystycznym kamieniami szlachetnymi skomponowanymi tak, by 
tworzyły efekt ombre.  
 
Subtelna biżuteria wchodząca w skład kolekcji wykonana została z 18 – karatowego, żółtego złota  
i fasetowanych kamieni szlachetnych, które tworzą efekt ombre. 

 
 
Single 
 
W klasycznym pierścionku z diamentem jedynym elementem klasycznym pozostaje diament w roli  
głównej. Na tym jednak konwencja się kończy. Rozmiar i kształt diamentu odbiegają od tradycyjnie 
stosowanych, i to dość zdecydowanie. Surową elegancję diamentu równoważy łańcuch o grubych 
oczkach  
i ćwieki, przez co klasyczny pierścionek z diamentem nabiera prawdziwie rockowego szyku!  
 
Kolekcja wykonana została z 18 – karatowego, żółtego złota i diamentów typu flat osadzonych we 
wklęsłej oprawie, co sprawia, że odbicie światła potęguje blask diamentu. 

 
 
Tack 
 
Nasz słodki miś postanowił wystąpić w stylu punk underground! Do łask wracają ćwieki w kształcie 
gwiazdek, które wykonaliśmy ze złota i srebra i połączyliśmy z perłami, obręczami i łańcuchami o 
grubych oczkach.  
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil, połączonego z chryzoprazami i diamentami o szlifie 
brylantowym. 



 
 
 
Camden 
 
Reinterpretując klasyki wchodzące w skład tej kolekcji inspirowaliśmy się stylem punk. Tradycyjne 
uchwyty, które stanowią oprawę dla syntetycznych kamieni szlachetnych połączyliśmy z ćwiekami  
i łańcuchami. Klasyczny kształt kamienia w połączeniu z ćwiekami nadaje biżuterii niezobowiązujący i 
nieco prowokacyjny szyk, z akcentami nawiązującymi do niepokornej, buntowniczej stylistyki punk. 
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil połączonego z masą perłową i syntetycznymi kamieniami 
szlachetnymi: rubinami oraz zielonym i niebieskim kwarcem. 

 
 
 
Sul 
 
Klasyczne naszyjniki z pereł stanowiły punkt wyjściowy do stworzenia tej niezwykłej kolekcji „do it 
yourself”, którą możesz tworzyć i modyfikować na wiele sposobów! Zestaw do wykonania biżuterii 
zawiera: rzemyki, elementy ze złota/srebra, które możesz łączyć w dowolny sposób z kamieniami 
szlachetnymi, perłami, obręczami lub krzyżami. 
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil połączonego z hodowlanymi perłami słodkowodnymi  
i syntetycznymi kamieniami szlachetnymi: rubinami oraz zielonym i niebieskim kwarcem. 

 
 
Hendel 
 
Elegancki naszyjnik z pereł doczekał się rewolucyjnej transformacji! By uzyskać oryginalny efekt, perły 
połączyliśmy z kolcami i szerokim łańcuchem. Teraz naszyjnik z pereł pasować będzie kobiecie w 
każdym wieku!    
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil połączonego z hodowlanymi perłami słodkowodnymi. 



 
 
Rolin 
 
Bazę kolekcji stanowią szerokie bransoletki - obręcze vintage, którym nadaliśmy nowoczesny wygląd. 
Postawiliśmy na maksymalną prostotę, gładkie powierzchnie, blask, łagodne wygięcia z rockowym 
akcentem w postaci ćwieków. Słodkie, delikatne, lecz w stylu rock´n roll! 
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil. 

 
 
New Constellation 
 
Odmieniliśmy oblicze tradycyjnego pierścionka typu walenckiego: gładkie i proste linie na zewnątrz 
stanowią idealną oprawę dla mikrokosmosu przeplatających się motywów w części centralnej: 
gwiazd, misiów, kwiatów i krzyży. 
 
Biżuteria wykonana została ze złota vermeil. 
 

 
 
 

 
 
 
LINK DO ZDJĘĆ Z WYDARZENIA: 
http://www.akpa.pl/imprezy.php?id=21774&type=48413&width=1387 
 
LINK DO ZDJĘĆ I OPISU KOLEKCJI: 
www.oriens-bijou.pl/pub/TousFW1415.zip  
 
KONTAKT: 
 
Aqua PR      Oriens Bijou – przedstawiciel TOUS w Polsce 
Paweł Bieńkowski     Marketing Manager 
pawel@aqua-pr.pl     Michał Pala 
tel. 501 167 409     m.pala@oriens-bijou.pl  
       tel. 600 945 245 
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