
Autumn 2017 Winter 2018LANCERTO   MAGAZINE No. 1

SEIZE DAYThe

— Strona 6 — Strona 12 — Strona 18

Chwytaj dzień, 
ciesz się życiem!  

Sportowa wygoda, 
krawiecki detal 

LANCERTO Comfort Plus 

Kiedy pasja spotyka 
się z elegancją 

LANCERTO & MR.VINTAGE

SMOKING 
vs. GARNITUR  

Ceremonia

Trzech mężczyzn, trzy historie, jedna przyjaźń. 
Paczka przyjaciół, którzy rozumieją się bez słów. 
Przemierzają miasto w poszukiwaniu przygód, 
a przy tym świetnie się bawią. Każdy ma inną 
osobowość ale łączy ich jedno – zamiłowanie do 
radości z życia i świetnego stylu. Jam session, 
miejski wyścig skuterów, pracownia artystyczna 
albo wieczorna impreza na dachu? Nieważne 
gdzie się znajdują, cały czas towarzyszą im 
świetnie skrojone marynarki, garnitury, 
eleganckie dzianiny i męskie dodatki 
zaprojektowane w niezawodnym stylu 
ponadczasowej elegancji. Razem „chwytają 
dzień”, zgodnie z dewizą, że życie to podróż, 
podróżują w dobrym stylu. 
— Strona 2 
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Chwytaj moment 
i podróżuj przez 
życie w dobrym stylu 
Nowa kolekcja 
Jesień-zima 2017/2018

LANCERTO
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Nowa kolekcja LANCERTO jesień 
zima 2017/2018 to inspiracja męską 
przygodą, przyjaźnią i dniem spę-
dzonym na świetnej zabawie przy 
akompaniamencie eleganckich ubrań. 
Zgodnie z dewizą: „Życie to podróż, 
więc podróżuj w dobrym stylu” liczy 
się nie tylko klasa  ale też komfort 
i wygoda. 

       ominantą nowej kolekcji są granaty i wszelkie odcienie 

niebieskiego oraz zgaszone kolory ziemi – brązy, beże, zielenie 

przełamane szarością, mikrowzory przywodzące na myśl klimat 

jesieni w miejskiej scenerii i towarzyszące mu barwy szykującej 

się na odpoczynek natury. Rdzawe kraty marynarek, bordowe 

akcenty wyróżniają się na tle klasycznych granatowych garniturów. 

Całość została skontrastowana z soczystymi, nasyconymi kolorami 

bawełnianych spodni chino – to najmocniejsze wyznaczniki 

nowej kolekcji LANCERTO Seize the day. Nie mogło w niej 

zabraknąć wełnianych flanelowych marynarek, uszytych z wełen 

pochodzących od znakomitych włoskich tkalni. Flanele te, 

przypominające w dotyku kaszmir, swoją szlachetnością 

i miękkością nadają mężczyźnie uroku. Kratki z szerokim oknem 

typu windowpane, drobne wzory geometryczne marynarek 

w połączeniu z dzianinowymi dżinsami tworzą stylizacje, które 

łączą w sobie cechy elegancji i codziennego stylu ulicznego. 

W kolekcji LANCERTO Seize the day znalazły się też zimowe 

buty double monk oraz trzewiki w kolorach gorzkiej czekolady 

i klasycznej czerni.

Dla zwolenników swobodniejszych stylizacji projektanci 

LANCERTO przygotowali bawełniane golfy w ponadczasowych 

kolorach denimu, szarości i bordo oraz dzianinowe kamizelki 

z melanżowej przędzy. Niebanalna jest też kolekcja koszul, 

która łączy w sobie klasyki stylu z nutą nowoczesności. 

Na ponadczasowych krojach i kolorach pojawiają się mikro-

struktury oraz fantazyjne nadruki, które przyciągają uwagę. 

Całość kolekcji definiuje harmonijne piękno klasycznych 

proporcji oraz szlachetność tkanin. Zaś przysłowiową „kropkę nad 

i”, stawiają dodatki oraz akcesoria. Skórzane paski, jedwabne 

krawaty, pół-formalne dzianinowe knity oraz wieczorowe muchy, 

a także selekcja jedwabnych poszetek o niespotykanych wzorach.

Podsumowując, najnowsza kolekcja LANCERTO 

Seize the day ma wszystko czego mężczyzna potrzebuje, aby 

móc podróżować przez życie w dobrym stylu i chwytać dzień! 
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Marynarka 
Canterbury

Okulary Copacabana II

Kurtka Foxford

Koszula Fidelia
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SEIZE DAYThe

Kurtka Foxford

Koszula 
Almeria 3

Okulary 
Cannes I
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Zastanawiałeś się kiedyś, jakie powinno być idealne eleganckie ubranie? 
Ważny jest kolor, stylizacja, tkanina, a może jej splot? Dla nas ważne są, 

przede wszystkim Twoja wygoda i dobry styl. 

Krawiecki detal 
i sportowa wygoda

          arnitur, marynarka, koszula – wyobraź sobie, że są 
tak wygodne jak Twoje ulubione, codzienne ubranie. 
Taka właśnie jest nasza linia LANCERTO COMFORT 
PLUS, uszyta w Polsce przez polskich rzemieślników 
ze znakomitych europejskich tkanin. W przypadku 
garniturów i koszul ogromny atut to całkowicie naturalna 
przędza, która zapewnia komfort termiczny niezależnie 
od pogody lub pory roku. Jednak znakomita tkanina to 
dla nas za mało. Dlatego w specjalnym procesie 
wykończenia nadaliśmy jej unikalne cechy, takie jak: 
łatwość prasowania, odporność na zagniecenia i natural 
stretch, który zapewnia doskonałe dopasowanie do 
męskiej sylwetki. Ponadto tkaniny garniturów zostały 
wykończone w taki sposób, aby były one odporne na 
zachlapania. 

G
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Comfort Plus – eleganckie ubranie 
jeszcze nigdy nie było tak wygodne. 

Garnitur Luten

Garnitur Lantan
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Marynarka Seul 

Koszula Arietta 
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Golf Sterling Jasnoniebieski 

Marynarka Seul

Marynarka Vavey

Spodnie chino Kevin Bordeaux
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Dobieraj osobno spodnie i marynarki w takim kroju oraz rozmiarze, 
w którym wyglądasz i czujesz się najlepiej. Za sprawą skrupulatnej 
selekcji tkanin z wełny merynosowej z nieznacznym dodatkiem 
przędzy syntetycznej o podniesionych parametrach użytkowych 
zyskujesz nie tylko komfort, świetne dopasowanie ale też dłuższą 
żywotność ubrania. Ponadto dzięki odporności na zagniecenia, masz 
pewność świetnego wyglądu w każdej sytuacji, a do wyboru nawet 
65 rozmiarów marynarek i spodni w sześciu przedziałach wzrostu.
 

Garnitur to dla Ciebie za mało? Z linią Business Mix stworzysz 
klasyczne zestawy koordynowane z marynarkami i spodniami 
w innych kolorach. Wszystko dzięki temu, że tkaniny dostępne w linii 
Business Mix pasują do siebie. Potrzebujesz drugiej pary spodni? 
Możesz ją dokupić wtedy, gdy będzie Ci potrzebna, bowiem ubrania 
sygnowane metką Business Mix są dostępne w sprzedaży przez cały 
rok. Kolejny ruch należy do Ciebie. Już dzisiaj poczuj jakość i klasę 
naszych ubrań oraz nieograniczone możliwości jakie dają Ci 
garnitury Business Mix. 

Ile razy miałeś taką sytuację, że marynarka leżała idealnie ale spodnie były 
zupełnie nie w Twoim rozmiarze? Poznaj garnitur, który pozwala Ci na więcej. 
Teraz możesz dowolnie miksować rozmiary, kroje i kolory. 

Jedna idea, 
wiele możliwości 
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LANCERTO   Business Mix

Garnitur Business Mix Navy 

Garnitur Business Mix Czarny 

Garnitur Business Mix Szafir Garnitur Business Mix Popiel 

Garnitur Business Mix Szary Garnitur Business Mix Granat 
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„Od kilku lat miałem marzenie stworzenia 
marynarki, która będzie komfortowa jak 
druga skóra i cieszę się, że znalazłem 
partnera, który tę wizję rozumiał i potrafił 
ją zrealizować. Inspiracją były dla mnie 
nieformalne marynarki włoskich marek, 
które są bardzo lekkie i komfortowe, a przy 
tym stylowe. Czegoś takiego brakowało mi 
na polskim rynku. Kluczem do sukcesu jest 
konstrukcja marynarki, a więc coś, czego 
nie widać, ale to właśnie ona w dużym 
stopniu decyduje o tym, czy marynarka da 
efekt drugiej skóry, czy będzie po prostu 
marynarką.”
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„Efekt drugiej skóry udało nam się osiągnąć 
już przy pierwszej kolekcji (wiosna-lato), 
o czym świadczą bardzo pozytywne opinie 
klientów. Jestem przekonany, że nowe 
modele marynarek wzbudzą nie mniejsze 
zainteresowanie, bo poza bardzo 
komfortową konstrukcją, po raz kolejny 
dajemy klientom produkty dopracowane 
w każdym detalu. Wszystkie modele 
marynarek uszyliśmy ze starannie 
wyselekcjonowanych tkanin od 
renomowanych włoskich dostawców: 
Vitale Barberis Canonico oraz Drago. 
Ich wełniane flanele w wyraziste kraty 
robią niesamowite wrażenie i sprawdzą się 
na wiele okazji. Dobrze komponują się 
zarówno z dżinsami czy chinosami, jak 
i eleganckimi spodniami z kantem.

Uzupełnieniem naszej kolekcji są koszule 
o podobnym charakterze jak marynarki, 
czyli jest w nich trochę elegancji 
i nieformalnego luzu. Na uwagę zasługują 
niezwykle miękkie tkaniny flanelowe, 
idealne na sezon jesienno-zimowy.”

Mr. Vintage 
Michał Kędziora

Marynarka 
Mr. Swanky 

Marynarka 
Mr. Fancy
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Koszula Arietta

Krawat dzianinowy

Sweter Robin Jasnoszary

Spodnie chino Tommy Atrament 
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Szal w kratę 

Spodnie chino Tommy Beż

Buty Monkville Czarne

Golf Sterling Bordo
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Smoking czy garnitur? 
Czerń a może granat? 

Wielu przyszłych 
Panów Młodych staje 

przed niełatwym 
wyborem. 

Odpowiedzi na te 
i inne pytania 

znajdziesz w tym 
artykule.

Nikt nie chce popełnić faux pas stając na 
ślubnym kobiercu. Dlatego warto postawić na 
męską klasykę w najlepszym wydaniu – ona 
zawsze się obroni i, bez względu na modę oraz 
upodobnia, będzie elegancka i ponadczasowa. 
Najlepszym wyborem będzie uniwersalny 
ciemny garnitur dwu- lub trzy-częściowy. 
Dobierając odpowiednie dodatki ze „zwykłego” 
garnituru wydobędziesz klasę i zachwycisz nie 
tylko swoją wybrankę ale zaproszonych gości. 
Do takiego zestawu obowiązkowa będzie 
śnieżnobiała koszula z krytą plisą, jeżeli 
zdecydujesz się na muchę. Jeśli wybierzesz 
krawat idealnym rozwiązaniem będzie 
tradycyjna koszula na spinki.         .

GARNITUR 
kontra 

SMOKING
Garnitur 
Business Mix 
Navy

Smoking 
Lincoln Czarny



Autumn 2017 Winter 2018LANCERTO   MAGAZINE No. 1

17

„Granat, navy, szarość, grafit 
a w przypadku smokingu czarny 
będą najlepszymi kolorami na 
wyjątkowo elegancką okazję 
jaką jest ślub”

W pierwszej kolejności rozważ ciemny granat. Właśnie ten kolor 
ma w sobie niezrównaną klasę, jest niezwykle elegancki i wszechstronny. 
Pasuje do wszystkich typów urody, rodzajów cery i karnacji. Świetnie 
wyglądają w nim zarówno bruneci, jak i blondyni, starsi oraz młodsi. 
Ponadto nie będziesz miał kłopotu z doborem dodatków – do granatu 
pasują niemal wszystkie kolory koszul, krawatów, poszetek i skórzanych 
dodatków tj. buty czy paski. W drugiej kolejności rozważ kolor grafitowy, 
a jeśli ślub ma się odbyć za dnia o letniej porze w grę może wchodzić 
też nieco jaśniejsza szarość. Unikaj brązów, beżów, to tzw. „kolory ziemi”, 
przeznaczone na weekend i okazje o swobodnym charakterze.

„Jeśli zdecydujesz się na 
smoking, pamiętaj o tym, że 
jest to typowo wieczorowy strój, 
zatem ceremonia powinna się 
rozpoczynać po godz. 18.” 

Świetną alternatywą dla garnituru będzie smoking. Zdecyduj się 
na model z klapami w szpic lub szalowymi. Smoking tym różni się 
od garnituru, że wyłogi marynarki, podobnie jak guziki pokryte są 
atłasem o eleganckim, wieczorowym połysku, kieszenie nie posiadają 
patek a marynarka zapinana jest na jeden guzik. Pamiętaj 
o tym, że jest to typowo wieczorowy strój, zatem ceremonia powinna się 
rozpoczynać po godz. 18. To wyjątkowo efektowne ubranie, świetnie 
podkreśla sylwetkę i nadaje szczególnego rodzaju finezji, zwłaszcza 
gdy występuje w towarzystwie ciemnych butów ze skóry licowej lub 
lakierowanej oraz białej koszuli na spinki. Jeszcze jedna ważna kwestia, 
do smokingu obowiązkowa będzie ciemna mucha, najlepiej czarna lub 
w kolorze głębokiego granatu oraz ciemny pas smokingowy, nazywany 
też pasem hiszpańskim. W kwestii kolorów samego smokingu w pierwszej 
kolejności polecamy czerń, która w sztucznym, wieczorowym świetle 
będzie prezentowała się efektownie, w drugiej kolejności atramentowo-
granatowy  kolor  navy. 
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Smoking Lincoln 
Granat 

Smoking Lincoln 
Navy
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SEIZE DAYThe

Smoking Lincoln 
Czarny 
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G A R N I T U R 
T A K I J A K T Y   
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Robi świetne pierwsze wrażenie, zawsze 
jest na czasie i w dobrym stylu. Przy bliższym 
poznaniu odkrywa swoje wysmakowane detale, 
a niektóre tajemnice pozostawia tylko dla Ciebie. 
Dyskretny, stylowy, nienachalny, albo zawsze na 
pierwszym planie, w świetle reflektorów? Istotne, 
że potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. Marzyłeś 
kiedyś o tym, aby Twój garnitury był taki jak Ty?
  

Od zimowych flanel i tweedów po letnie, 
„oddychające” lny oraz mieszkanki wełny z jedwa-
biem. Kilkaset tkanin, dziesiątki podszewek, 
kolorów nici, guzików, filców wszystko, czego Ci 
teraz trzeba to odrobina wyobraźni. Dzięki usłudze 
szycia na miarę made to measure możesz zmienić 
niemal wszystko, cokolwiek zechcesz. Wymień 
podszewkę, zmień kolor nici, dodaj monogram, datę 
ślubu, imię ważnej dla Ciebie osoby. Możesz też 
wyhaftować na filcu pod kołnierzem ważną dla 
Ciebie  sentencję.
 

Zespół wykwalif ikowanych Doradców 
Klienta przeprowadzi Cię przez cały proces szycia 
na miarę. Pozwól, aby doświadczony specjalista 
zebrał miarę i dokonał wyboru rozmiaru bazo-
wego, najbardziej zbliżonego do Twojej budowy. 
Nasi eksperci korzystają z dostępnej w każdym 
salonie linii Business Mix oferującej 65 setów 
rozmiarowych. Doradca krok po kroku ocenia jak 
leży garnitur, jaki jest jego balans czy zachowane 
są odpowiednie proporcje. Następnie dokonuje 
korekt, a wszystkie dane i odchylenia są skrupulat-
nie  notowane   na   specjalnym   formularzu. 

Z czym można porównać uczucie satys-
fakcji, jaką czujesz kiedy widzisz siebie w per-
fekcyjnie skrojonym garniturze? Uszytym przez 
mistrza-rzemieślnika dla Ciebie, i tylko dla Ciebie. 
LANCERTO – garnitur jeszcze nigdy nie był tak 
osobisty. 

Czujesz, że ubrania z wieszaka nie oddają w pełni 
Twojego charakteru i osobowości? 

Kto powiedział, że sam nie możesz zaprojektować swojego 
garnituru? Stań się projektantem i kreatorem swojego stylu. 
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Bezpłatna dostawa od 149 zł 
Bezpłatna wymiana w sklepie online 

Zapisz się do newslettera i zyskaj 10% na zakupy 

KUPUJ NA LANCERTO.COM 

BIAŁYSTOK
C.H. ALFA
ŚWIĘTOJAŃSKA 15
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 85 741 62 59
e-mail: bialystok@lancerto.com  

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

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

C.H. AUCHAN BIELSKO-BIAŁA
BOHATERÓW MONTE CASSINO 421
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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:
poniedziałek-sobota 9:00-21:00
niedziela 10:00 - 20:00
Kontakt:
tel. +48 52 342 48 16
e-mail: bydgoszcz@lancerto.com

KATOWICE
SILESIA CITY CENTER
CHORZOWSKA 107
Godziny otwarcia:
poniedziałek-czwartek 10:00-21:00
piątek 10:00-22:00
sobota-niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. (+48) 605 050 956
e-mail: silesia@lancerto.com

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

KIELCE
GALERIA ECHO KIELCE
ŚWIĘTOKRZYSKA 20
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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:
poniedziałek-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
KAMIEŃSKIEGO 11
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 059 933
e-mail: bonarka@lancerto.com

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

ELBLĄG
C.H. OGRODY
PŁK. DĄBKA 152
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 55 619 50 41
e-mail: elblag@lancerto.com
 
GDAŃSK
DESIGNER OUTLET GDAŃSK
PRZYWIDZKA 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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
PRZEMYSŁOWA 2
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 050 490
e-mail: gorzow@lancerto.com

JELENIA GÓRA
GALERIA NOWY RYNEK J.GÓRA
PODWALE 25
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. 887 878 759
e-mail: jeleniagora@lancerto.com

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

LUBLIN
ATRIUM FELICITY
AL. WINCENTEGO WITOSA 32
Godziny otwarcia:
poniedziałek - sobota 09:00-21:00
niedziela 09:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 605 051 558
e-mail: lublin@lancerto.com
 
LUBOŃ
FACTORY OUTLET POZNAŃ
DĘBIECKA 1
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 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

ŁOMŻA
GALERIA VENEDA ŁOMŻA
ZAWADZKA 38
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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. RÓŻAŃSKIEGO 32
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 12 297 36 80
e-mail: krakowoutlet@lancerto.com

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

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

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

PIŁA
C.H. ATRIUM KASZTANOWA
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 99
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 67 387 60 35
e-mail: pila@lancerto.com

PŁOCK
GALERIA WISŁA
WYSZOGRODZKA 144
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 09:00-21:00
niedziela 10:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 056 851
e-mail: plock@lancerto.com

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

RADOM
GALERIA SŁONECZNA
CHROBREGO 1
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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:
poniedziałek-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. PIŁSUDSKIEGO 44
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 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
ŻEROMSKIEGO 8
Godziny otwarcia:
poniedziałek-niedziela 09:00-21:00
Kontakt:
tel. +48 605 056 610
e-mail: ptakoutlet@lancerto.com

SOSNOWIEC
DESIGNER OUTLET SOSNOWIEC
ORLĄT LWOWSKICH 138
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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 KOŁBASKOWO
USTOWO 45
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 09:00-21:00
niedziela 09:30-20:00
Kontakt:
tel. +48 72 505 00 64
e-mail: szczecin@lancerto.com

CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE GALAXY
AL. WYZWOLENIA 18-20
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 9:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 665 052 398
e-mail: szczecingalaxy@lancerto.com

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

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

TORUŃ
C.H. ATRIUM COPERNICUS
ŻÓŁKIEWSKIEGO 15
Godziny otwarcia:
poniedziałek-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:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 535 008 631
e-mail: ursus@lancerto.com

GALERIA PÓŁNOCNA W-WA
ŚWIATOWIDA 17
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-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:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 22 441 91 14
e-mail: annopol@lancerto.com
 
WROCŁAW
WROCŁAW FASHION OUTLET
GRANICZNA 2
Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota 10:00-21:00
niedziela 10:00-20:00
Kontakt:
tel. +48 71 374 01 50
e-mail: wroclaw@lancerto.com
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Więcej inspiracji znajdziesz na:

LANCERTO.COM 

Życie jest podróżą, 
więc podróżuj 

w dobrym stylu.

Marynarka Harris


