Bratislava, 20. maj 2021

Omejena poletna kolekcija Miklosko X Dedoles
Zaradi njene nekonvencionalnosti bo zatrepetalo srce vsakega modnega navdušenca
Dedoles je znan predvsem po nogavicah, ki jim ni para. Vendar pa postopoma postaja prava modna
znamka. Sodelovanje s slovaškim modnim oblikovalcem Ferom Mikloško je pomenilo še en korak pri
doseganju tega cilja. Dedolesova ekipa in priznani oblikovalec sta ustvarila omejeno poletno
kolekcijo, ki v enem združuje zabavo in modo.
Ekskluzivno poletno kolekcijo Miklosko x Dedoles so oblikovali skoraj eno leto. Polna je igrivih in
ujemajočih se poletnih ključnih kosov. Zanjo je značilen črno-beli potisk z različnimi vzorci, ki odražajo
notranji svet slovaškega modnega oblikovalca, nenazadnje pa je tu še značilna limetasta neonska
barva. Tem kosom daje zabaven pridih, značilen za Dedoles.
“Želeli smo ustvariti poletno kolekcijo, ki je popolna tako za plažo kot mesto. Vsi izdelki nosijo moj
podpis, črno-beli potisk pa se ujema s celotnim konceptom Dedolesa. Naša kolekcija je nosljiva,
prepoznavna, njena nekonvencionalnost pa bo vznemirila srce vsakega modnega navdušenca,” je
dejal modni oblikovalec Fero Mikloško.
Kolekcija vsebuje priljubljene izdelke, ki ne smejo manjkati v vaši poletni
garderobi. Za ženske so oblikovalci pripravili kopalke v dveh krojih –
enodelne kopalke z asimetričnim trakom na eni
rami, ki ga dopolnjujejo neonsko limetasti detajli,
in obojestranske bikinke, kar vam omogoča
poljubno kombiniranje zgornjega in spodnjega
dela. Moške plavalne hlače so razdelili na dve
polovici. Vlakna iz recikliranih plastičnih steklenic
so uporabili pri vseh kopalkah Miklosko x
Dedoles, ki se ponašajo s potrdilom Global
Recycled Standard. Drugi praktični kosi
vključujejo obojestranski ribiški klobuk, brisačo
za plažo z majhnim žepom na zadrgo, japonke in izvirno srajčno obleko z
zapenjanjem na gumb.
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