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E s p r i t h a r a lt, h va d d u b e h ø v e r f o r at s k a b e d i t e g e t u n i k k e l e t t e lo o k
til for år /sommer 2015.
Foråret er på vej. En frisk begyndelse som langsomt starter i takt med, at vi ryster vinteren af. Kom ned i gear og
bevæg dig ud og nyd timerne i solen. Og så sommer! Ja, sangen siger det hele. Det er tid til at leve livet, slappe af og
komme væk fra det hele. Hvortil? Hvor som helst. Følg dit hjertes ønske, vær afslappet på den trendy måde – og lad
dit tøj afspejle det. Klæd dig på til sæsonen. Hvis du er hårdt bundet op på arbejde, giver Esprits signatur-styles dig
stadig muligheden for en både ligetil og flot stil. Helt og aldeles stressfri – det er garanteret.

ANVENDELIG CHIC – Simple styles til den urbane
livsstil
Moderne kvinder ønsker at holde stilen ren og enkel næste sæson – men ikke striks. I den ånd består Esprits
Women Collection i særdeleshed af farverne sort og hvid komplimenteret af opdaterede grafiske prints,
farveblokeringer og kontraster, striber, blonde-detaljer, interessante strik og genoplivede maskuline silhuetter. Kig
også efter de opfriskede militær-inspirerede styles, som mixer funktionalitet og detaljer med romantiske former i
livlige nuancer af grøn, hvid og beige.

NYE KONSTRUKTIONER – At skabe det ubesværede
udseende
Formen er altafgørende. Det demonstrerer Esprit Women Collection med en hel liste af nye fantastiske silhuetter,
hvor der er skruet lidt her og der for at skabe næste sæsons naturlig afslappede stil. Jakker er gendefineret i enkle,
bløde konstruktioner i både lange og korte udgaver. Bluserne er lette og oversize, gerne i et over-skulderen-look.
Nogle af striktrøjerne har et boksformet snit, andre en forførende dyb halsudskæring, mens cigaretbukserne
stumper og boyfriend-bukserne bevarer deres autentiske look.
Kjolerne i kollektionen er ingen undtagelse. Længden har ramt knæene, som giver dig fantastiske og alsidige
muligheder under og efter arbejdsdagen. Ligeledes finder du lette aftenkjoler og skjortekjolen, som går perfekt med
kollektionens fashionable forårsjakker.
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AFSLAPPE T – Vær dig selv!
Med Esprits Casual Collection kan du nemt tilpasse dit humør uanset om det kræver en grafisk urban kant, et
romantisk touch, et etnisk præg eller et frisk pust af det dybe blå hav. Sæsonen skydes i gang i rent sort/hvid, ecru
og gråmeleret look, som præsenterer nye looks og volume til det perfekte heldagslook.
Næste levende billede: Blomsterpigerne, hvor romantikkens ynde blandes med sporty elementer og fine sarte
broderinger møder rustikke ujævnheder i materialet. Det etniske look står godt til det bløde, udvaskede stof og de
blege nuancer, fremhævet i enkle, løse silhuetter med farvet broderi og fæstninger i tråd med historiens fortælling.
Og hvad ville sommeren være uden en stærk dosis af blå? Og denim? Og et mix mellem forskellige nuancer af blå i
materialer som denim, jersey, tencel og jacquard? Nogle af de mange must haves fra kollektionen er den romantiske
bluse, tunikaen, den bløde nederdel med vidde, den lange cardigan og ikke mindst den korte, firkantede jakke, de
opdaterede feltjakker og kollektionens lette parkaer.

ACCE SSORIE S – De t komplimenter ede to u ch
Du behøver ikke kigge langt for at finde de perfekte tasker og sko til at supplere dine favorit styles fra Esprits Forår/
Sommerkollektioner. I tråd med tendensen til, at kvinden skal kunne medbringe alt i sin taske, findes rummelige
tasker i form af cross overs, hånd- og skuldertasker, rygsække og shoppere. Udover de holdbare materialer kommer
taskerne i striber, med håndmalede blomster, moderne etniske og paisleyprints ofte i selskab dekorationer som
perler, sten, frynser og kvaster, printet imiteret læder og håndlavede detaljer.
Hvad angår fodtøj, får en lavt skåret ankelstøvle med en mellemhøj hæl dig ikke til at sænke farten. Sneakers, som
tager dig med rundt i byen, korte sommerstøvler, flade sandaler, wedges og blokhæle er alle sikre vindere denne
sommer.

E SPRIT MEN – U nik t afsl appe t
Esprits Men Casual Collection er inspireret af ægte vintage beklædningsdele, som stilsikkert er blevet båret linen
ud – nogle gange til det punkt, hvor en reparation har været nødvendig! Resultatet: Afslappet tøj med en blød og
uformel holdning, der ikke desto mindre skiller sig ud fra mængden. Og ligegyldigt hvad du gør, så husk jakken!
Hvad end det er en jakke i et sportsligt udtryk med påsyede lapper, enkle bomuldsmodeller i sort, hvid eller navy,
detaljerede sømandsjakker, korte jakker, denimjakker, bomberjakker med lynlås eller en alsidig parkajakke.
Esprits Men Collection klæder dig pænt på til foråret og sommeren. Fokus er på afslappede jakkesæt og jakker
inspireret af sportens verden, jakker i skræddersyet facon med runde skuldre og en firkantet silhuet – kombineret
med en hvid skjorte – med eller uden slips – og en bomuldshabit for et ukompliceret tjekket look. I og med at den
overordnede stil er ren og enkel, giver det dig mulighed for nemt at mikse og matche med både elegante og sporty
elementer alt efter humør.
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DOWNLOAD
hi-res pictures here

O m E s p rit
Esprit er et internationalt modemærke, som blev grundlagt i 1968, hylder sine rødder og udtrykker en afslappet,
solrig og californisk livsholdning. Esprit skaber inspirerende kollektioner til kvinder, mænd og børn lavet af høj
kvalitet og med en god sans for detaljer. Alle Esprits produkter er et bevis på koncernens forpligtelser overfor
kvalitet, design og udførelse.
Esprits kollektioner sælges i over 40 lande verden over, fordelt på 900 egne butikker og gennem 8500 forhandlere,
herunder franchise-partnere og salgsafdelinger i stormagasiner. Koncernen operere med to mærker: Esprit og
edc. De har siden 1993 været noteret på Hong Kong Stock Exchange og har hovedkontorer i både Hong Kong og
Tyskland.
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