Warszawa, Mysia 3. 27 listopada 2014 roku odbyła się
prezentacja najnowszej kolekcji TOUS Wiosna/Lato 2015.
Gościem specjalnym prezentacji była ambasadorka Tous
w Polsce Małgorzata Socha. W spotkaniu udział wzieły również
m.in. Anna Dereszowska, Zofia Ślotała, Karolina Malinowska,
Natasza Urbańska, Agnieszka Więdłocha, Izabela Janachowska,
Charlize Myserty, Marta Sędzicka i Marcelina Chmielowska.

MIAMI –Kolekcja Wiosna-Lato 2015
Kolekcja inspirowana najbardziej znanymi motywami, które charakteryzują miasto Miami:
palmy, piaszczyste plaże, żywe kolory oraz gorące słońce.
Kontrasty kolorów i materiałów stworzyły kolekcję biżuterii o wyraźnym i zdecydowanym stylu.
Każdy jej element definiują
żywiołowe
połączenia kombinacji kolorów i kształtów
przypominających Art Deco.
Różnorodność estetyki składa hołd prawdziwemu stylowi Miami.
KOLEKCJA BIŻUTERII
Cocktail ring
Powrót do tradycyjnego, koktajlowego stylu pierścionka. Kształt i kolor tworzą zmiany
w strukturze, a cała prostota jest ujęta w przejrzystym kamieniu w stylu Art Deco.
Neonowe gumki w różnych kolorach przekształcają pierścionek w zupełnie inny model.
Zabawa w czystej formie.
Czy odważysz się go założyć?
Kolekcja wykonana ze złota vermeil, fasetowanego kryształu górskiego oraz emalii.

Beach
Nieskończone kilometry plaż Miami, jego niebieskiej wody, białego piasku i palm inspirują tą
niezwykle kolorową kolekcję, w której chryzopraz staje się najbardziej charakterystycznym

elementem. Połączenie 18-karatowego złota i innych kamieni szlachetnych tworzy letnią
i radosną kolekcję.

Cone Tack
Ćwieki zostały odświeżone! Kamienie szlachetne ścięte w kształ stożka zajęły miejsce
tradycyjnych ćwieków i dodały koloru do zabawnego, codziennego looku. Różowy kwarc, turkus
i
masa
perłowa
w
połączeniu
z
18-karatowym
złotem.
Czy można sobie wyobrazić lepszy sposób, aby wydobyć kolor dla trendu punk?

Miamix
Rubin i turkus symbolizują kontrasty miasta Miami: zabawa w nocy i relaks w ciągu dnia.
Dwa światy połączone w 18 karatowym złocie dają niepowtarzalną konsystencję tej kolekcji.

Sweet Diamonds
Diament, wyjątkowy i unikatowy kamień szlachetny, ponownie wykorzystany jako propozycja na
dzień, jako dopełnienie miejskiego stylu. Delikatnie połączony ze sznurkiem bransoletki lub
klasycznym pierścionkiem, diamenty stają się must-have.

Mix Color
Dzień się kończy, a blask nocnych świateł łączy się ze sobą tworząc czarującą i elegancką
kolekcję. Kolekcja wykonana z 18-karatowego złota w połączeniu z żywymi kolorami kamieni
szlachetnych: turmaliny, spinele, opale i tanzanity, które zamieniają tę kolekcję w eksplozję
kolorów.
Kolekcja, która rozpala nocne światła w Miami.

Heaven
Anioł czy diabeł? Życie zawsze ma dwa punkty widzenia: to co dobre wygląda źle i to co złe
wygląda dobrze. Biżuteria wykonana ze srebra, złota vermeil, 18-karatowego złota i diamentów.

New Sisy
Gorące Miami charakteryzuje kolor, lekkość materiałów i ruch.
Dlaczego nie włączyć wszystkich tych elementów do biżuterii?
Kolekcja New Sisy wykonana z tytanu w połączeniu z ametystem i topazem,co czyni ją
niezbędnym dodatkiem na lato.

Hand
Kolor, kolor i jeszcze raz kolor!
Hand to kombinacja materiałów i kolorów. Elementy ze złota vermeil w połączeniu z lekkimi
sznureczkami w jasnych kolorach odzwierciedlają kontrasty Miami.

Grit
Miękki blask słońca na piasku Miami zainspirował Grit, kolekcję o miękkich liniach, falistych
kształtach i organicznej fakturze.
Grit to kolekcja wykonana ze złota vermeil, która przywołuje energię i ciepło słońca Miami.

LINK DO ZDJĘĆ Z WYDARZENIA:
http://www.akpa.pl/imprezy.php?id=23646&type=0&width=1663
LINK DO ZDJĘĆ I OPISU KOLEKCJI:
www.oriens-bijou.pl/pub/TOUSwiosna-lato2015Miami.zip
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