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Niewa¿ne 
dok¹d zmierzasz, 

wa¿ne w jakim 
stylu to robisz!     

Z WIZYT¥ 
U MISTRZÓW 
TKACTWA 

LANCERTO 
& MR. VINTAGE 
W WIOSENNEJ 
ODS£ONIE 

Z GALERII SZTUKI 
DO MODY
CODZIENNEJ 

Gdziekolwiek pod¹¿asz, rób to pe³en pasji i radoœci. 
Spêdzaj czas tak jak lubisz, baw siê do utraty tchu, œmiej siê do ³ez. 
A je¿eli czujesz, ¿e czas na chwilê refleksji, spraw ¿eby by³o Ciê na ni¹ staæ. 
Podziwiaj œwiat, który Ciê otacza i b¹dŸ najlepszym przyjacielem. 
Kiedy trzeba zaszalej, kiedy masz ochotê odpoczywaj. 
Œcigaj siê i walcz, tak jakby jutro nie istnia³o i nigdy nie dawaj za wygran¹. 
¯yj po swojemu, ciesz siê chwil¹. I jeszcze jedno… 
Dok¹dkolwiek zaprowadzi Ciê Twoja droga, nie zapominaj, ¿e ¿ycie jest 
podró¿¹, wiêc podró¿uj w dobrym stylu.   

– Strona 2 
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nowa kolekcja 

wiosna lato 2018

LANCERTO

WHEREVER YOU GO

NIEWA¯NE DOK¥D ZMIERZASZ, 
MÊSKI STYL JEST NA WYCI¥GNIÊCIE RÊKI! 
A NOWA KOLEKCJA LANCERTO JEST JU¯ 
DOSTÊPNA W SALONACH I SKLEPIE ONLINE 
LANCERTO.COM.

Kolekcja LANCERTO inspirowana has³em: 
"Dok¹dkolwiek zmierzasz" to nawi¹zanie do motta marki: 
"¯ycie jest podró¿¹, wiêc podró¿uj w dobrym stylu". 
Wulkaniczny krajobraz, wielokolorowe pla¿e, zapieraj¹ce dech 
w piersiach krajobrazy s¹ t³em dla najwa¿niejszych aktorów: 
eleganckich letnich garniturów, lekkich, we³niano-lnianych 
marynarek, lnianych i d¿insowych koszul, szortów oraz linii 
autorskich t-shirtów zaprojektowanych we wspó³pracy 
z uznanym grafikiem i malarzem Marcinem Kowalikiem.

W wiosenno-letniej ods³onie mocnym akcentem s¹ 
kraty o ró¿nych skalach i kolorach, mikrostruktury ale tak¿e 
klasyka stylu czyli g³adkie tkaniny we³niane. Oprócz szlachet-
nych we³en, projektanci postawili w tym sezonie na bawe³ny, 
lny i mieszkanki tkanin o znakomitych parametrach 
u¿ytkowych.  

Zgodnie z panuj¹cym trendem oprócz szaroœci 
i grantu oraz wszelkich odcieni niebieskiego, mê¿czyŸni 
odnajd¹ w kolekcji tak¿e be¿e, kolor khaki, soczyste borda 
i pomarañcze.
 

S³oñce, pla¿a i… znakomite towarzystwo – najnowsza kolekcja LANCERTO wiosna-lato 2018 
to tak¿e inspiracja s³oneczn¹ aur¹, mêsk¹ przyjaŸni¹ w wakacyjnej atmosferze i mod¹ w najlepszym, 
letnim wydaniu. Dlatego nie mog³o w niej zabrakn¹æ kolorowych szortów, uszytych z wytrzyma³ych 
tkanin, ponadczasowych koszulek polo z przewiewnej piki oraz bawe³nianych, g³adkich t-shirtów. 
Dodatkowym atutem kolekcji jest linia LANCERTO Comfort Plus, obejmuj¹ca garnitury, marynarki, 
koszule i spodnie uszyte z tkanin typu natural stretch, odpornych na zagniecenia, oddychaj¹cych 
i dopasowuj¹cych siê do kszta³tu cia³a. Wiosenno-letni sezon uzupe³nia szeroka gama mêskich 
dodatków, takich jak klasyczne krawaty, spinki, kolorowe skarpety oraz wzorzyste jedwabne i lniane 
poszetki.  
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Spodnie Femes

WHEREVER 
YOU GO

Marynarka
Calvinia

Marynarka
Batumi 
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Spodnie Femes

Koszula
Hermina

Buty York

Szorty 
Atlantico
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I tylko na pozór, bo to tutaj znajduje siê jedna z najwiêkszych wspó³czesnych tkalni 
Europy, nale¿¹ca do w³oskiej, firmy Marzotto. Ca³a grupa to potentat, którego 
zak³ady produkcyjne rocznie opuszcza 12 milionów metrów ekskluzywnych 
tkanin, przeznaczonych na eleganck¹ odzie¿. Materia³y trafiaj¹ tak¿e do Polski, 
chocia¿by do kolekcji garniturów LANCERTO Comfort Plus.
 

Z WIZYT¥ 
U MISTRZÓW TKACTWA 

Zanim garnitur trafi do Twojej szafy, blisko piêæset par r¹k 
uczestniczy w jego powstawaniu. Sam proces trwa do pó³tora roku 

– wszystko tutaj ma znaczenie: technologia, praca designerów, 
a nawet kraj w którym ¿yj¹ owce, czy jakoœæ wody w miejscu 

powstawania tkaniny. Zapraszamy Ciê w fascynuj¹c¹ podró¿ 
– od przêdzy do metki. 

Jesteœmy w Valdagno, niewielkiej miejscowoœci na pó³nocy W³och, 
w prowincji Vicenza. Zewsz¹d otaczaj¹ nas góry, malownicze krajobrazy. 
Rzadko kto zagl¹da do tego sennego miasteczka, zagubionego gdzieœ w po³owie 
drogi miêdzy Wenecj¹ a najwiêkszym jeziorem Italii – Lago di Garda. Valdagno 
na pozór niczym siê nie wyró¿nia. 
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Przechodzimy przez kut¹, stalow¹ bramê, i czujemy siê jakbyœmy wkroczyli do 
teatru, w którym ³¹cz¹ siê przesz³oœæ przysz³oœæ i teraŸniejszoœæ. Firma Marzotto 
powsta³a 1836 roku, dzia³a tu nawet muzeum, ale nie jakaœ przyzak³adowa izba pamiêci, 
tylko prawdziwa placówka z eksponatami sprzed wieku, oryginalnymi plakatami, 
zdjêciami z ró¿nych epok. Myli siê jednak ten, kto s¹dzi, ¿e Marzotto to starodawna 
manufaktura. W zabytkowych, industrialnych murach znajduje siê najnowoczeœniejszy 
park maszynowy. Skomputeryzowane krosna, farbiarnie, laboratorium czy maszyny 
s³u¿¹ce do prania i p³ukania. Zreszt¹ jeœli chodzi o te dwa ostatnie etapy, s¹ tak wa¿ne, 
w procesie powstawania tkaniny, ¿e determinuj¹ lokalizacjê zak³adu produkcji. Tutaj 
przechodzimy do sedna sprawy, czyli wody, a ta musi byæ nieskazitelnie czysta i miêkka. 
Tylko kilka regionów na œwiecie mo¿e pochwaliæ siê unikalnym mikroklimatem, który 
pozwala na produkcjê tkanin na najwy¿szym poziomie, oprócz Vicenzy, jest te¿ w³oska 
Biella, czy niektóre regiony w Anglii i Irlandii. Niebagatelne znaczenie ma te¿ surowiec, 
którego u¿ywa siê do produkcji tkanin we³nianych. 

– Dzisiaj œwiat w pewnym sensie skurczy³ siê, najlepsz¹ we³nê pozyskujemy z Australii 
i Nowej Zelandii, bo to w tych krajach warunki do hodowli owiec s¹ najlepsze. Myjemy j¹ w naszej 
wodzie, nastêpnie na miejscu p³uczemy, farbujemy i tkamy. A gotowe materia³y wysy³amy na ca³y 
œwiat, do Skandynawii, Japonii, USA czy Europy – mówi Paolo Vazzoler, dyrektor ds. tkanin 
Marzotto, który oprowadza nas po olbrzymiej fabryce.

Fascynuj¹ce jest to, ¿e zanim garnitur trafi do Twojej szafy materia³, z którego 
powsta³ przechodzi nawet przez piêæset par r¹k. Od hodowców owiec, tych którzy je 
wypasaj¹, strzyg¹, czyszcz¹ we³nê, transportuj¹, pior¹, tworz¹ przêdzê, barwi¹, tkaj¹, 
kontroluj¹ jakoœæ, projektuj¹ tkaninê, sprzedaj¹ j¹, do tych którzy kroj¹ materia³, szyj¹ 
ubrania etc. Ca³y ten proces mo¿e trwaæ nawet pó³tora roku.  

– Ka¿dy naród na swój niepowtarzalny styl, jako W³och musze powiedzieæ, ¿e nasz jest 
najlepszy, autentyczny, swobodny i nieco nonszalancki. Co nie znaczy, ¿e inne s¹ z³e. Ka¿dy pod¹¿a 
swoj¹ w³asn¹ drog¹. Francuzi poszli w inn¹ stronê, to prawdziwi artyœci, Skandynawia ubiera siê 
znakomicie a Azjaci, szczególnie Japoñczycy przywi¹zuj¹ wielk¹ wagê do detalu i s¹ kreatywni 
– dodaje Paolo. Jego charakterystyczny niski g³os, wspó³gra z rytmicznym taktem 
dziesi¹tek krosen, pracuj¹cych na hali produkcyjnej. Po przejœciu przez ca³y proces, nieco 
przyt³oczeni ogromem i skomplikowaniem produkcji opuszczamy halê i wkraczamy do 
biur projektantów Marzotto. Poœród korytarz i pomieszczeñ przesi¹kniêtych histori¹ 
odnajdujemy wyj¹tkowe miejsce. Na stalowych rega³ach niczym w bibliotece narodowej 
albo gigantycznym archiwum, spoczywaj¹ katalogi tkanin u³o¿one rocznikami jak wina 
w najlepszych bordoskich piwnicach. – 1919, 1920, 1937, 1974, kraty, pr¹¿ki, pepity, 
mikrostruktury, do wyboru, do koloru. Czêsto tu przychodzê, ¿eby siê zainspirowaæ. To miejsce 
nazywamy naszym skarbcem – mówi Franco Fabrello, szef zespo³u projektantów Marzotto. 
Ku naszemu zdziwieniu po otwarciu ksi¹g sprzed blisko wieku, wiele wzorów wygl¹da 
znajomo. Powiedzenie, ¿e klasyka sprawdzi siê wczoraj, dziœ i za 50 lat, potwierdza siê 
tutaj wybitnie. Co nie znaczy, ¿e moda mêska i projektowanie tkanin to zadanie 
odtwórcze, sztampowe. – Wspó³czesny mê¿czyzna jest wymagaj¹cy, dynamiczny a œwiat stawia 
przed nim nowe zadania. Tkaniny i eleganckie ubrania musz¹ pod¹¿aæ za tym stylem ¿ycia. 
Oczywiœcie liczy siê smak, detal, kolor i design, rzeczy musz¹ byæ po prostu piêkne. Jednak 
coraz wiêksz¹ rolê odgrywa u¿ytecznoœæ tkaniny. Na rynek odzie¿y eleganckiej wkraczaj¹ 
nowoczesne technologie znane dotychczas z ubrañ sportowych. Takie parametry jak natural 
stretch, który zapewnia komfort i wygodê, niski wskaŸnik zagnieceñ czy wodoodpornoœæ, które daj¹ 
mê¿czyŸnie pewnoœæ siebie i znakomity wygl¹d, w ka¿dej sytuacji. Dzisiaj po³¹czenie tych 
nowoczesnych cech ze znakomitym wzornictwem, to esencja projektowania – dodaje Franco. 
Wraz z zespo³em licz¹cym kilkanaœcie osób, przygotowuje w ci¹gu roku kilka tysiêcy 
wzorów tkanin, które trafiaj¹ do klientów z ca³ego œwiata. Tak¿e do Polski, do LANCERTO. 
To w³aœnie w Valdagno powsta³y autorskie tkaniny, z których szyte s¹ garnitury 
LANCERTO Comfort Plus. W specjalnym procesie wykoñczenia nadane zosta³y im 
unikalne cechy, takie jak: odpornoœæ na zagniecenia i natural stretch, który zapewniaj¹ 
doskona³e dopasowanie do mêskiej sylwetki. Ponadto materia³ zosta³ pokryty specjaln¹ 
pow³ok¹, która chroni ubranie przez zachlapaniem. 

Nasza podró¿ do Valdagno dobiega koñca. Relacjê z wizyty 
znajdziesz w prowadzonym przez Oliviera Janiaka programie 
telewizyjnym Fabuluuz, dostêpnym na player.pl wystarczy, 
¿e zeskanujesz ten QR Code. 
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WHEREVER 
YOU GO

Koszula Almeria

Buty Hilton

Krawat jedwabny

Spodnie Tommy

Pasek
Atlas

Koszula Francis 

Jeansy Queens Spodnie Femes

Poszetka
jedwabna 

9

Summer 2018LANCERTO MAGAZINE No. 2

T-shirt Josh 
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Autor: 
Micha³ Kêdziora – MR.VINTAGE 

W NOWEJ, 
LETNIEJ 
ODS£ONIE 
Wizytówk¹ naszej 
wiosennej kolekcji s¹ 
ultralekkie marynarki 
w charakterystyczne 
kraty. 
Ich kluczowe cechy to: 
przewiewnoœæ, wygoda 
i niepowtarzalny styl. 
Dobre marynarki musz¹ 
mieæ towarzystwo 
dobrych koszul, 
wiêc i o to zadbaliœmy.
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Doskona³a mar ynarka wymaga 
dopracowania wielu pozornie ma³o widocz-
nych detali. Najwa¿niejszy z nich to kons-
trukcja, czyli coœ, czego go³ym okiem nie widaæ, 
ale to w³aœnie ona w du¿ym stopniu decyduje 
o tym, czy marynarka da efekt “drugiej skóry, 
czy bêdzie po prostu zwyk³¹ marynark¹. 
Wk³ady piersiowe, wk³ady barkowe, rodzaj 
wszycia rêkawów, podkrój pachy, szlice – 
w przypadku marynarki to te sk³adowe 
decyduj¹ o wygodzie u¿ytkownika. Marynarki 
z kolekcji Lancerto & Mr. Vintage pozbawione 
s¹ poduszek ramiennych i sztywnych wk³a-
dów piersiowych. To sprawia, ¿e s¹ bardzo 
lekkie i wygodne jak sweter.  

Drugim bardzo wa¿nym sk³adnikiem 
doskona³ej marynarki jest tkanina. Jej wygl¹d, 
kolorystyka i faktura decyduje o walorach 
wizualnych, z kolei surowiec i sposób tkania 
o parametrach czysto praktycznyczh takich 
jak przewiewnoœæ. Przyk³adamy du¿¹ wagê 
do selekcji materia³ów wykorzystywanych 
w naszych kolekcjach. Priorytetem jest ich 
jakoœæ, niepowtarzalny design oraz parametry 
gwarantuj¹ce komfort dla u¿ytkownika 
(przewiewne sploty, tkaniny odporne na zag-
niecenia). Wszystkie te cechy mistrzowsko 
³¹czy w³oska firma Vitale Barberis Canonico, 
która jest dostawc¹ wszystkich naszych tkanin 
do kolekcji wiosenno-letniej. 

Tkaniny w wyraziste kraty to wci¹¿ 
wiod¹cy œwiatowy trend w nieformalnych 
marynarkach, wiêc i w naszej kolekcji nie 
mog³o ich zabrakn¹æ. Piêkna kolorystyka 
i oryginalne wzory to cechy rozpoznawcze 
marynarek Lancerto & Mr. Vintage od pierwszej 
wspólnej kolekcji. S¹ wyj¹tkowe, ale te¿ bardzo 
uniwersalne. Mo¿na je nosiæ z d¿insami, 
chinosami, czy eleganckimi spodniami 
z kantem.  

Nasz¹ kolekcjê dope³nia a¿ jedenaœcie 
modeli ponadczasowych koszul w klasycznej 
i uniwersalnej kolorystyce: biel, b³êkit, ró¿ 
i granat. Postawiliœmy na przewiewne tkaniny, 
idealne na sezon wiosenno-letni. S¹ to w³oskie 
lny oraz bawe³ny o luŸniejszym splocie (royal 
oxford). Nowoœci¹ s¹ dwa modele uszyte 
z lekkich materia³ów d¿insowych.

Koszula
Lane

Koszula
Driveway

Marynarka
Mr. Stylish

Marynarka
Mr. Prim

Marynarka
Mr. Sleek
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Mucha wiàzana Spinki smokingowe

Koszula
smokingowa

Smoking
Lincoln Smoking

Lincoln

WHEREVER 
YOU GO

Poszetka

Buty Balmoral

Spodnie 
Business Mix

Koszula Giuliano
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Spodnie
Femes

T-shirt
Jerry

Kolekcja obejmuje szeœæ klasycznych, bawe³nianych 
t-shirtów uszytych w wysokojakoœciowej bawe³nianej 
dzianiny typu jersey w ponadczasowych i uniwersalnych 
kolorach: czerni, bieli, bordo, szaroœci i granatu. W wszystkich 
modelach zosta³a u¿yta dzianina wykonana w 100 proc. ze 
szlachetnej bawe³ny d³ugow³óknistej. Nadruk na koszulkach 
zosta³ wykonany w technologii pozwalaj¹cej na wielokrotne 
pranie bez utraty koloru i wyrazu eksponowanych grafik. 
T-shirty z limitowanej kolekcji doskonale sprawdz¹ siê 
w stylizacjach ze spodniami chino, jeansami, sportowymi 
marynarkami, letnimi koszulami zapinanymi na napy, 
a tak¿e szortami, sportowym i smart casualowym obuwiem 
oraz sportowymi kurtkami. 

Koszulki eksponuj¹ trzy obrazy z cyklu malarskiego  „Nieznane królestwo” Marcina Kowalika 
o tytu³ach: „Technikolor”, „Kosmos” i „Cyrkulacja wody” zainspirowane nowo¿ytnymi p³ótnami z Galerii 
Malarstwa Europejskiego w Muzeum Czartoryskich. Marcin Kowalik w swoim cyklu przedstawia 
zespó³ prac malarskich, dla których kanwê stanowi³y obrazy dawnych mistrzów napotkane przez 
niego w salach muzealnych. Jak sam deklaruje, jego celem jest podjêcie dialogu z wybranymi dzie³ami, 
przy czym autor pisze, ¿e obrazy te niejako s³ucha, a nie ogl¹da. Obrazy Marcina Kowalika s¹ w swoim 
charakterze surrealne, przypominaj¹ kartonowe modele i zastyg³y œwiat.  

Z GALERII SZTUKI 
DO MODY 
CODZIENNEJ   

Szorty
Atlantico

T-shirt
Jerry

Spodnie
Femes

T-shirt
Jerry

Marcin Kowalik, rocznik 1981, urodzony w Zamoœciu. Zdolny i niezwykle utalentowany 
artysta, malarz i grafik, zwi¹zany z krakowsk¹ Akademi¹ Sztuk Piêknych, gdzie ukoñczy³ 
z wyró¿nieniem studia na Wydziale Malarstwa oraz obroni³ w 2009 roku doktorat. Oprócz 
malarstwa Marcin Kowalik uprawia twórczoœæ w zakresie instalacji, obiektu i performance’u. 
Jest te¿ organizatorem, kuratorem i opiekunem artystycznym oraz autorem wielu cyklów 
malarskich m.in. cyklu „Nieznane królestwo” (od 2008 roku) inspirowanego zbiorami Fundacji 
Ksi¹¿¹t Czartoryskich i Muzeum Narodowego w Krakowie. Czêœæ dzie³ z „Nieznanego 
królestwa” zosta³o wykorzystanych w limitowanej kolekcji T-shirtów wiosna-lato 2018 marki 
LANCERTO. Marcin Kowalik znajduje siê w czo³ówce plebiscytu „Kompas M³odej Sztuki” 
dziennika „Rzeczpospolita”. 

Uczestniczy³ w oko³o 40 wystawach w Polsce i wielu krajach œwiata. Mia³ ponad 20 wystaw 
indywidualnych, m.in Hamburgu, Lipsku,  Düsseldorfie, Dublinie, Warszawie, Zamoœciu 
i Krakowie (Muzeum Narodowe). Jest stypendyst¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Prezydenta Miasta Zamoœcia oraz Prezydenta Miasta Krakowa. W 2008 
przebywa³ w Düsseldorfie na stypendium Ateliers Höherweg 271. Jest stypendyst¹ Fundacji 
Grazzella. Wyk³ada³ goœcinnie w National Colege of ART and Design w Dublinie oraz na 
Uniwersytecie w Ostrawie. Jego prace znajduj¹ siê w kolekcji Muzeum Akademi Sztuk 
Piêknych w Krakowie, Regionalnych Muzeach w Stalowej Woli i Che³mie, Borowik Collection, 
Clifford Chance Collection i licznych kolekcjach prywatnych w kraju i za granic¹. 
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ZGODNIE NASZYM MOTTEM „¯YCIE JEST PODRÓ¯¥, WIÊC PODRÓ¯UJ W DOBRYM STYLU” 
POSTANOWILIŒMY ODBYÆ ARTYSTYCZN¥ PODRÓ¯ W G£¥B DUSZY TWÓRCY I SPRAWDZIÆ CZY UDA 
SIÊ PRZENIEŒÆ SZTUKÊ Z GALERII DO MODY CODZIENNEJ. TAK POWSTA£A LIMITOWANA KOLEKCJA 
T-SHIRTÓW INSPIROWANYCH TWÓRCZOŒCI¥ MARCINA KOWALIKA, NIEZWYKLE UTALENTOWANEGO 
ARTYSTY, MALARZA I GRAFIKA, ZWI¥ZANEGO Z KRAKOWSK¥ AKADEMI¥ SZTUK PIÊKNYCH. 
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Wszystkie barwy 
Lanzarote 

SZMARAGDOWA ZIELEÑ 
Charco de los Clicos

W pobli¿u ma³ej miejscowoœci El Golfo znajduje siê 
niezwyk³e jezioro, nazywane te¿ zielon¹ lagun¹. 
Charco de los Clicos powsta³o w wyniku zalania krateru 
wulkanicznego wod¹ z oceanu. Jego niespotkana 
barwa to zas³uga fitoplanktonu. Sam zbiornik jest 
g³êboki na 10 metrów, a jego powierzchnia, w wyniku 
odparowywania wody, systematycznie siê zmniejsza 
– warto siê pospieszyæ, i zobaczyæ to wyj¹tkowe 
miejsce, zanim zniknie ca³kowicie. 

NIESKAZITELNA BIEL  
César Manrique

Na wygl¹d wyspy ogromny wp³yw mia³ César 
Manrique Cabrera, rzeŸbiarz, malarz, architekt i eko-
log. Dziêki jego staraniom uregulowano zasady 
zagospodarowania przestrzeni wyspy. Na Lanzarote 
nie uœwiadczysz kolorowych billboardów, tandetnych 
reklam i chaosu architektonicznego. Manrique 
zaleci³, aby wszystkie domy i budynki malowaæ na 
bia³o, zaœ dozwolonymi kolorami okiennic i drzwi 
bêd¹ czerñ oraz zieleñ, a dla budynków po³o¿onych 
przy oceanie – kolor niebieski. Sam stworzy³ na 
wyspie wiele ikonicznych projektów architektury, 
które znakomicie wkomponowa³ w krajobraz, 
wykorzystuj¹c naturalne uwarunkowania. Do naj-
s³ynniejszych nale¿¹: sala koncertowa wewn¹trz 
skalnej, powulkanicznej groty, ogród kaktusów, 
czy taras widokowy Mirador del Rio. Sam mieszka³ 
w domu zlokalizowanym w korycie wyschniêtego 
potoku Taro de Tahiche. Parter budynku zosta³ 
umieszczony w naturalnych skalnych jamach 
powsta³ych po erupcji wulkanu. 

BR¥Z i CZERWIEÑ 
El Golfo 

„Szmaragdow¹ lagunê” najlepiej podziwiaæ z poblis-
kich klifów i ska³, które swój br¹zowo-czerwony kolor 
zawdziêczaj¹ znacznym iloœciom ¿elaza obecnego 
w lawie wyp³ywaj¹cej przed lat z wulkanu El Golfo. 
Niezwyk³a barwa, szczególnie o zachodzie s³oñca 
robi piorunuj¹ce wra¿enie. Tym bardziej, ¿e w prze-
dziwny sposób miesza siê z g³êbok¹ czerni¹ wulka-
nicznej pla¿y, która znajduje siê nieopodal. Jak widaæ 
na Lanzarote nie obowi¹zuje jedna z ¿elaznych zasad 
mody mêskiej, ¿e br¹zowego nie ³¹czy siê z czarnym.
 

Poszetka
jedwabna

Spodnie
Mono

Skarpety
baweùniane

T-shirt
Josh

Koszula Driveway 

Poszetka

Marynarka
Mr. Fashionable 

Buty
Florida 

Pasek
Luigi
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Ksiê¿ycowe krajobrazy, bezkresny br¹z i czarne pola zastyg³ej lawy – takie jest 
pierwsze wra¿enie po przybyciu na Lanzarote. Jednak ta zagubiona na Oceanie 
Atlantyckim wyspa oferuje znacznie wiêcej kolorów ni¿ mog³oby siê wydawaæ. 

W kampanii LANCERTO wiosna-lato 2018, Lanzarote i jej niezwyk³e krajobrazy by³y 
t³em dla eleganckich garniturów, lekkich marynarek i bawe³nianych, letnich koszul.  

CZERÑ Z PIEK£A RODEM 
Timanfaya i La Geria 

Timanfaya to park narodowy, który powsta³ w wyniku 
potê¿nych erupcji 300 wulkanów. Ubog¹ florê i faunê 
tego miejsca, rekompensuj¹ magiczne, ksiê¿ycowe 
widoki. Niezwyk³e wra¿enie robi droga wij¹ca siê 
wœród czarnych pól zastyg³ej lawy i drobnego py³u 
wulkanicznego. Miejsce to nazywane jest te¿ Górami 
Ognia, bo teren ten ca³y czas pozostaje gor¹cy i ³atwo 
trafiæ na miejsca, gdzie zaledwie kilka centymetrów 
pod ziemi¹ temperatura siêga 100°C. Nic dziwnego, 
¿e skojarzenia z piek³em nasuwaj¹ siê same, tym 
bardziej, ¿e symbolem Timanfaya jest diabe³ 
zaprojektowany przez samego Manrique. Czarny 
popió³ wulkaniczny mo¿na spotkaæ niemal na ca³ej 
wyspie. Mieszkañcy Lanzarote nauczyli siê 
wykorzystywaæ ten specyficzny krajobraz. W popiele 
kopi¹ do³ki siêgaj¹ce kilku metrów i sadz¹ w nich 
winoroœl, któr¹ nastêpnie os³aniaj¹ murkami 
z kamieni wulkanicznych. Roœliny dziêki temu s¹ 
os³oniête przez wiatrem a jednoczeœnie ich korzenie 
mog¹ siêgn¹æ bardziej ¿yznej gleby. Najwiêcej tego 
typu winnic znajduje siê w okolicach miejscowoœci 
La Geria, a odmiana winogron ma nawet swoj¹ 
nazwê: Malvasia Volcanica. 

Z£OTY KOLOR S£OÑCA 
Caleta de Famara 

Chyba najbardziej imponuj¹ca pla¿a wyspy, raj wind- 
i kitesurferów. Z³ocisty piasek ci¹gnie siê przez szeœæ 
kilometrów. Dla mi³oœników s³onecznych k¹pieli na 
pewno nie zabraknie tutaj miejsca, bowiem Famara 
jest tak szeroka, ¿e zmieœci³oby siê na niej boisko 
pi³karskie ze spor¹ trybun¹. Od strony zachodniej 
pla¿ê zamyka malownicza wioska La Caleta, ze 
wschodu zaœ spektakularne, odpadaj¹ce do oceanu, 
600-metrowe szczyty Risco de Famara. 

B£ÊKIT NIEBA 

Czêsto mówi siê, ¿e w niektórych miejscach nawet 
niebo ma inny kolor. To stwierdzenie jest szczególnie 
prawdziwe w przypadku Lanzarote, gdzie silne wiatry 
szybko rozpêdzaj¹ chmury i przez wiêksz¹ czêœæ 
roku mo¿esz cieszyæ siê s³oñcem i wspania³ym 
b³êkitem nieba. 

Spodnie
Pedro II 

Krawat
jedwabny 

Poszetka

Smoking
Lincoln 

Poszetka
jedwabna 

Bransoletka
Colstrai

Spodnie
Pedro I 

Marynarka
Ankona 

Mucha
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WIELKA 
PODRÓ¯, 

W WIELKIM 
STYLU   

Miesi¹c miodowy to znakomita okazja, aby 
prze¿yæ przygodê ¿ycia u boku ukochanej 
osoby. Warto te¿ w tym czasie zadbaæ 
o odpowiedni¹ garderobê. Wraz z naszym 
partnerem – biurem podró¿y DreamGo 
podpowiadamy dok¹d udaæ siê na 
wymarzon¹ podró¿ i co ze sob¹ zabraæ, 
¿eby wygl¹daæ stylowo, a jednoczeœnie 
czuæ siê komfortowo. 

„Malediwy, Seszele i Mauritius – najbardziej 
popularne kierunki na podró¿ poœlubn¹”

Polacy na miesi¹c miodowy coraz chêtniej wybieraj¹ najbardziej 
egzotyczne zak¹tki œwiata, które gwarantuj¹ s³oñce oraz wysokie tempera-
tury. Zdaniem ekspertów z DreamGo na szczycie najbardziej po¿¹danych 
kierunków znajduj¹ siê wyspy Oceanu Indyjskiego, które przyci¹gaj¹ 
niebiañskimi pla¿ami i niewiarygodnym turkusem wody. Parom preferuj¹-
cym prywatnoœæ w najlepszym wydaniu polecamy ekskluzywne wille na 
wodzie na Malediwach, mi³oœnicy przyrody, ciekawej kultury i roman-
tycznych pla¿ z pewnoœci¹ zachwyc¹ siê Seszelami lub Mauritiusem. 
Co ciekawe, wiele par rezygnuje z rajskich pla¿ i decyduje siê na spêdzenie 
podró¿y poœlubnej podczas prywatnego safari w Afryce lub w d¿ungli na 
wyspie Bali, w zaciszu luksusowej willi z prywatnym basenem. 

Hotel Viceroy, Bali

Sun Aqua Vilu Reef, Malediwy

The Sun Siyam Iru Fushi, Malediwy
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Wiemy, jak wa¿ny jest odpowiedni dobór kierunku, hotelu oraz perfekcyjne 
dopasowanie wszystkich szczegó³ów wyjazdu, dlatego osobiœcie sprawdzi-
liœmy najbardziej romantyczne wyspy i luksusowe resorty. Wiele z nich 
oferuje wy¿ywienie w opcji All Inclusive lub Half Board. Pamiêtajcie, ¿e 
bardzo czêsto eleganckie hotele wymagaj¹ od swoich goœci odpowiedniego 
stroju szczególnie podczas kolacji – zatem dresy, pi¿amy i stroje k¹pielowe 
odpadaj¹. W przypadku mê¿czyzn tutaj te¿ przyda siê sportowa marynarka 
i koszula z d³ugim rêkawem. 

Z przyjemnoœci¹ doradzimy Ci jak zadbaæ o garderobê podczas tych 
najpiêkniejszych chwil, a nasz partner DreamGo Exclusive Travel 
zaprojektuje Wasz¹ idealn¹ egotyczn¹ podró¿ poœlubn¹. 
Wspólnie zrobimy wszystko, aby ten czas 
by³ dla Was niezapomniany!

Pamiêtaj - to co sprawdzi siê na pla¿y albo podczas aktywnego wypoczynku 
niekoniecznie bêdzie dobrym wyborem na kolacjê we dwoje. 
– Zawsze staramy siê, by narzeczeni otrzymali jak najwiêcej benefitów, w tym zni¿ki 
siêgaj¹ce do 40%, zabiegi SPA dla dwojga, rejs o zachodzie s³oñca, sesjê poœlubn¹, 
czy romantyczn¹ kolacjê na pla¿y. Znamy hotele, które w tym wyj¹tkowym czasie 
rozpieszcz¹ Was bogat¹ ofert¹ – zapewniaj¹ eksperci z DreamGo. Zatem jeœli 
chcesz zrobiæ dobre wra¿enie na swojej ¿onie spakuj do walizki przynajmniej 
jedn¹ marynarkê. W przypadku egzotycznego kraju niech bêdzie to typowo 
letnia marynarka uszyta z lnu lub mieszanki we³ny, jedwabiu i lnu o lekkiej 
gramaturze i przewiewnym splocie. Dobrym pomys³em s¹ marynarki 
w drobne wzory lub kratki – bêd¹ mniej formalne i idealnie wpasuj¹ siê 
w styl sportowej elegancji nazywany smart casualem. 

Do koszuli idealn¹ par¹ bêd¹ bawe³niane spodnie chino – ten model szczególnie 
w jasnych, ¿ywych kolorach bêdzie pasowa³ do letniej scenerii a jednoczeœnie 
pozostanie wygodny jak ulubione d¿insy. Chinosy to swego rodzaju ³¹cznik miêdzy 
elegancj¹ a stylem smart casual – s¹ wszechstronne i idealnie sprawdz¹ siê 
z marynark¹, polówk¹ lub klasycznym t-shirtem. Chino bêd¹ wygl¹da³y œwietnie 
niemal z ka¿dym rodzajem obuwia. Poczynaj¹c od br¹zowych oxfordów, poprzez 
buty typu derby, monki, a¿urowe brogsy, a koñcz¹c na trampkach, butach 
sportowych i mokasynach, te ostatni szczególnie korzystnie zaprezentuj¹ siê bez 
skarpet ale za to ze spodniami z podwiniêt¹ nogawk¹. Co ciekawe, pierwotnie 
spodnie o kroju chinosów w charakterystycznym kolorze khaki by³y elementem 
munduru wojsk Brytyjskich stacjonuj¹cych w Indiach. ¯o³nierzom zale¿a³o na 
wygodzie i komforcie w trudnych warunkach pogodowych. Skoro wówczas siê 
sprawdzi³y, dla Ciebie te¿ powinny byæ idealne! 

Alternatyw¹ dla lnianych koszul s¹ te uszyte z przewiewnej egipskiej bawe³ny. 
Istotny jest jednak splot - na letni wyjazd warto wybraæ tkaninê typu oxford – 
charakteryzuj¹c¹ siê otwartym, przewiewnym splotem koszyczkowym – taka 
tkanina nie tylko jest „oddychaj¹ca” ale tak¿e prasuje siê ³atwo. W przypadku koszul 
wybieraj w 100% naturalne tkaniny o uniwersalnej gramaturze od 90-130 g/m2. 
Oprócz koszul warto spakowaæ do walizki szorty i kilka koszulek polo uszytych 
z bawe³nianej piki – specjalnej tkaniny, której struktura przypomina siateczkê, 
co gwarantuje przewiewnoœæ i komfort podczas upa³ów.

W przypadku egzotycznych destynacji warto zadbaæ o garderobê, która 
zagwarantuje komfort termiczny. Podstawa to koszula lniana. Najbardziej 
wszechstronne bêd¹ kolory: bia³y, b³êkitny i jasnoró¿owy, a na wieczór granatowy. 
Len to znakomity materia³ na tropikaln¹ wyprawê – jest hipoalergiczny, 
przewiewny, „oddychaj¹cy” i doskonale odprowadza na zewn¹trz wilgoæ. 

„Letnia marynarka, bez podszewki, uszyta z tkaniny 
o otwartym splocie to idealna propozycja 
na romantyczn¹ kolacjê z ukochan¹” 

„Wybierz jasne kolory spodni chino – bêd¹ idealnie 
pasowa³y do letniej scenerii, a Ty poczujesz siê 
w nich komfortowo i elegancko”

„Len to idealny materia³ na lato – dziêki swojej strukturze 
jest przewiewny i lekki” 

Polo
Jack 

Spodnie
Paul 

Marynarka Mr. Sleek

Marynarka Mr. Stylish 

T-shirt Josh 

Koszula CrossroadKoszula Driveway

Koszula Freeway
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BIA£YSTOK
GALERIA ALFA
ŒWIÊTOJAÑSKA 15
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 85 741 62 59
e-mail: bialystok@lancerto.com  

OUTLET BIA£YSTOK
WYSOCKIEGO 67
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 792 426 666
e-mail: bialystokoutlet@lancerto.com   

BIELSKO-BIA£A
GALERIA SFERA BIELSKO-B.
MOSTOWA 2
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. 665 052 648
e-mail: bielskosfera@lancerto.com 

C.H. AUCHAN BIELSKO-BIA£A
BOHATERÓW MONTE CASSINO 421
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 09:30-20:00
Kontakt:
tel. +48 33 818 48 08
e-mail: bielskobiala@lancerto.com

BYDGOSZCZ
GALERIA ZIELONE ARKADY
WOJSKA POLSKIEGO 1
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 9:00-21:00
niedziela 10:00 - 20:00
Kontakt:
tel. +48 52 342 48 16
e-mail: bydgoszcz@lancerto.com

GALERIA KATOWICKA
3 MAJA 30
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 052 563
e-mail: katowice@lancerto.com

KIELCE
ECHO KIELCE
ŒWIÊTOKRZYSKA 20
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. 607 073 420
e-mail: kielce@lancerto.com

KRAKÓW
M1 CENTRUM HANDLOWE KRAKÓW
POKOJU 67
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 12 643 00 40
e-mail: krakow@lancerto.com

BONARKA CITY CENTER
KAMIEÑSKIEGO 11
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 059 933
e-mail: bonarka@lancerto.com

LESZNO
GALERIA LESZNO
AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 12
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 643
e-mail: leszno@lancerto.com

CZELAD•
M1 CENTRUM HANDLOWE CZELAD•
BÊDZIÑSKA 80
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. + 48 32 360 60 38
e-mail: czeladz@lancerto.com

ELBL¥G
C.H. OGRODY
P£K. D¥BKA 152
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 55 619 50 41
e-mail: elblag@lancerto.com
 
GDAÑSK
DESIGNER OUTLET GDAÑSK
PRZYWIDZKA 8
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 58 303 94 30
e-mail: gdansk@lancerto.com

GORZÓW WIELKOPOLSKI
C.H. NOVA PARK
PRZEMYS£OWA 2
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 050 490
e-mail: gorzow@lancerto.com
 
KATOWICE
SILESIA CITY CENTER
CHORZOWSKA 107
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek-Czwartek 10:00-21:00
Pi¹tek 10:00-22:00
Sobota-Niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. (+48) 605 050 956
e-mail: silesia@lancerto.com

ODWIED� NASZE SALONY
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LANCERTO CLICK & COLLECT 

Zamów w internecie i odbierz salonie
Cenisz swój czas i wygodê? Poznaj najszybszy i naj³atwiejszy sposób 

na eleganckie zakupy w sklepie LANCERTO.COM 

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ DZIÊKI CLICK & COLLECT:

- bezp³atn¹ wysy³kê do salonu 

- odbiór nawet w ci¹gu 2 godzin od z³o¿enia zamówienia 

- gwarancja dostêpnoœci towaru 

- wygodne wymiany i zwroty 

- bezp³atny wymiana lub zwrot w ci¹gu 14 dni 

- wymiana i zwrot w wybranym salonie lub sklepie online 
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LUBLIN
ATRIUM FELICITY
AL. WINCENTEGO WITOSA 32
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - sobota 09:00-21:00
niedziela 09:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 051 558
e-mail: lublin@lancerto.com
 
LUBOÑ
FACTORY OUTLET POZNAÑ
DÊBIECKA 1
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-pi¹tek 11:00-21:00
sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-19:00
Kontakt:
tel. + 48 61 652 30 56
e-mail: poznan@lancerto.com

£OM¯A
GALERIA VENEDA £OM¯A
ZAWADZKA 38
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. 605 055 126
e-mail: lomza@lancerto.com

MODLNICZKA
FACTORY OUTLET KRAKÓW
PROF. A. RÓ¯AÑSKIEGO 32
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 12 297 36 80
e-mail: krakowoutlet@lancerto.com

NOWY S¥CZ
GALERIA TRZY KORONY
LWOWSKA 80
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 18 441 64 45
e-mail: nowysacz@lancerto.com

OLSZTYN
GALERIA WARMIÑSKA OLSZTYN
JULIANA TUWIMA 26
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek-Niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. 518 961 543
e-mail: olsztyn@lancerto.com

PIASECZNO
DESIGNER OUTLET WARSZAWA
PU£AWSKA 42E
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 22 737 37 51
e-mail: piaseczno@lancerto.com

PI£A
GALERIA KASZTANOWA
POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH 99
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 67 387 60 35
e-mail: pila@lancerto.com

P£OCK
GALERIA WIS£A
WYSZOGRODZKA 144
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 056 851
e-mail: plock@lancerto.com

PRZEMYŒL
GALERIA SANOWA
BRUDZEWSKIEGO 1
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 191
e-mail: przemysl@lancerto.com

RADOM
GALERIA S£ONECZNA
CHROBREGO 1
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 850 767
e-mail: radom@lancerto.com

RUMIA
C.H. AUCHAN PORT RUMIA
GRUNWALDZKA 108
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 09:30-20:00
Kontakt:
tel. +48 58 771 28 02
e-mail: rumia@lancerto.com

RZESZÓW
GALERIA RZESZÓW
AL. PI£SUDSKIEGO 44
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-pi¹tek 09:00-21:00
sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 324
e-mail: rzeszow@lancerto.com

RZGÓW
C.H. PTAK OUTLET
¯EROMSKIEGO 8
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-niedziela 09:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 056 610
e-mail: ptakoutlet@lancerto.com

SOSNOWIEC
DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC
ORL¥T LWOWSKICH 138
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 32 296 50 33
e-mail: sosnowiec@lancerto.com

SZCZECIN
C.H. AUCHAN KO£BASKOWO
USTOWO 45
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 09:30-20:00
Kontakt:
tel. +48 72 505 00 64
e-mail: szczecin@lancerto.com

OUTLET PARK SZCZECIN
STRUGA 42
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 91 810 67 55
e-mail: szczecinoutlet@lancerto.com 

CENTRUM HANDLOWO ROZRYWKOWE GALAXY
AL. WYZWOLENIA 18-20
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 9:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. 665 052 398
e-mail: http://szczecingalaxy@lancerto.com

TARNOWO PODGÓRNE
C.H. AUCHAN SWADZIM
ŒW. ANTONIEGO 2
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 09:30-20:00
Kontakt:
tel. +48 61 664 95 29
e-mail: swadzim@lancerto.com

TORUÑ
C.H. COPERNICUS
¯Ó£KIEWSKIEGO 15
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 615
e-mail: torun@lancerto.com

WARSZAWA
FACTORY OUTLET URSUS
PL. CZERWCA 1976 NR 6
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 631
e-mail: ursus@lancerto.com

GALERIA PÓ£NOCNA W-WA
ŒWIATOWIDA 17
Godziny otwarcia:
Poniedzia³ek-Sobota 10:00-22:00
Niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. 518 961 547
e-mail: galeria.polnocna@lancerto.com

FACTORY OUTLET ANNOPOL
ANNOPOL 2
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 22 441 91 14
e-mail: annopol@lancerto.com
 
WROC£AW
WROC£AW FASHION OUTLET
GRANICZNA 2
Godziny otwarcia:
poniedzia³ek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 71 374 01 50
e-mail: wroclaw@lancerto.com



Wiæcej inspiracji znajdziesz na: LANCERTO.COM

Ýycie jest podróýà, 
wiæc podróýuj w dobrym stylu.


