
 
 

NOTATKA PRASOWA Z DNIA 02.10.2013 

 

2 października 2013 odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji TOUS Jesień/Zima 2013 – 2014 
połączona z oficjalną inauguracją salonu TOUS w DM Klif w Warszawie.  

Gościem specjalnym prezentacji była ambasadorka Tous w Polsce Małgorzata Socha oraz 
projektantka marki Marta Tous. 

W spotkaniu udział wzięły również m.in. Agnieszka Cegielska, Agnieszka Szulim, Natalia Klimas, 
Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Zielińska oraz Omenaa Mensah. 

 

Kolekcja BLISS – Jesień/Zima 2014 

 

 

 

Bliss to postawa wobec życia. To bezustanne poszukiwanie szczęścia ukrytego w małych rzeczach, 
które mogą uszczęśliwiać. Kolekcja jesień/zima 13-14 pomija to, co powierzchowne i dochodzi do 
sedna rzeczy, budząc wrażenia i uczucia dające głębokie poczucie zadowolenia i spełnienia.  

Kolekcja czerpiąca inspirację z kwintesencji romantyzmu, cechująca się oryginalnym gwiezdnym 
efektem. 

 

SIGNATURE JEWELRY 

Otulający efekt dodający magicznego uroku biżuterii z nutą szaleństwa. 

Innowacyjna koncepcja uniwersalnej biżuterii, która „otuli” Cię na każdą okazję. Może być noszona 
jako naszyjnik lub opaska, wykorzystując w ten sposób efekt „niemożliwych kolczyków”. 

Nitki i łańcuszki ze złota i srebra vermeil, połączone z niezwykłymi kamieniami w różnych rozmiarach i 
kolorach. 



 

DINAH LACE 

Wzorzysty brokat i wytworne koronki przywołujące najlepsze czasy romantyzmu tworzą odważną i 
zarazem elegancką kolekcję. 
Dzięki długiemu procesowi innowacji i renowacji, kolekcja Dinah stanowi reinterpretację klasyki przez 
pryzmat czystego romantyzmu z nutą nowoczesności. 

Obwódka ze złota wykonana techniką zdobienia za pomocą ażurowego ornamentu, nachodząca na 
metakrylat, sprawia wrażenie wykonanej z delikatnej koronki. Kamień zostaje uwięziony pomiędzy 
dwoma warstwami. Dostępna w dwóch wersjach: z kwarcem różowym i kwarcem dymnym. 

 

NATURE 

Delikatny lot motyla i okazałość pączkującego kwiatu – sentymentalna i bardzo osobista kolekcja 
Nature chowa w sobie esencję życia. 

Nature jest w istocie kolekcją klasyczną, aczkolwiek posiada tę odrobinę śmiałości i słodyczy, która 
dodaje indywidualizmu i podkreśla osobowość.  

Dostępna w dwóch wersjach: pierwsza z nich – bardziej zabawna, wykonana jest z żółtego złota 
połączonego z niewielkimi kamieniami, a druga – bardziej klasyczna, z białego złota i diamentów. 

 



 

GIULIETTA 

Przyroda, która otula i napełnia życiem, stanowi motyw przewodni kolekcji Giulietta.  

Biżuteria dopasowująca się idealnie do ciała, tworząca tak bardzo aktualny otulający efekt. 

Subtelność form i prostota motywów stanowią o niezwykłej kobiecości kolekcji Giulietta. Dostępna w 
wersji ze srebra oraz srebra vermeil połączonego z perłami. 

 

POEM 

Delikatnie połączone elementy natury składają się na ozdobną kompozycję poetycką. Poem to 
biżuteria o solidnych kształtach z dodatkiem romantyzmu oraz modnej tendencji.  

Kolekcja Poem to proste i świeże formy, a tworząca ją biżuteria – choć pokaźnych rozmiarów – 
sprawia wrażenie lekkości. 

Poem jest dostępna w wielu wersjach, łączących ze sobą różne materiały, przystosowując się w ten 
sposób do każdego stylu. 

 

VENESSIA 

Nachodzące na siebie warstwy, w tym mieniące się kolorami, tworzą efekt błyszczący i pełen światła. 

Innowacyjne połączenie kamieni i szkła akrylowego ze strukturą wykonaną z plecionych nitek 
sprawia, iż biżuteria tej kolekcji wyróżnia się wyraźnym, romantycznym charakterem.  



Venessia jest dostępna w wielu zestawieniach, różnorodne kamienie zostały połączone z masą 
perłową i szkłem akrylowym. 

 

VERONA 

Mieniące się barwami tęczy krople wody w ciągłym ruchu tworzą magiczny oniryczny efekt. 

Bohaterkami tej kolekcji są perły, tworząc ciekawy efekt mobilności poprzez ich zawieszenie w ruchu 
we wnętrzu pierścieni. 

Verona jest dostępna w wersji ze srebra o dużych kształtach oraz w wersji mniejszej z żółtego złota. 

 

PARIS 

Organiczne i geometryczne kształty tworzą w połączeniu efekt słodyczy i elegancji. 

Paris to połączone na przemian nitki o prostym i wygiętym kształcie, a biżuteria składająca się na tę 
kolekcję odznacza się pokaźnymi i zarazem lekkimi formami, które dopasowują się do ciała niczym 
druga skóra.  

Kolekcja o wyraźnych cechach rękodzieła została wykonana z żółtego złota. 



 

LINK DO ZDJĘĆ Z WYDARZENIA: 

http://www.akpa.pl/imprezy.php?id=19731&type=48413&width=1139 

LINK DO ZDJĘĆ I OPISU KOLEKCJI: 

http://www.serwer1377286.home.pl/pub/BlissFW2013-2014.zip 
 

 

KONTAKT: 

Aqua PR      Oriens Bijou – przedstawiciel TOUS w Polsce 

Paweł Bieńkowski     Marketing Manager 

pawel@aqua-pr.pl     Michał Pala 

tel. 501167409      m.pala@oriens-bijou.pl  
       tel. 600 945 245 
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