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Instantanee de vacanta
Acestea sunt momentele frumoase pe care le pretuim și de care 

ne amintim cu drag. Colectia de vara COOL CLUB Paradise vara 2021 
combina armonios aceste elemente - culori si motive inspirate din 

vacantele fara griji.

 



Corai  
& colorat

Aceasta culoare este un must-have 
in tinutele de vara! Energic, dar nu stralucitor, 

elegant si foarte lejer. Cineva ar vrea chiar sa guste!



Aerisit si usor
Rochiile si bluze aerisite cu imprimeuri 

flamingo sau fructe dulci si pantalonii scurti 
cu volane sunt articolele perfecte pentru zilele toride.



Sloganuri pline de energie
Tinutele de vara pentru baieti sunt alcatuite din pantaloni scurti 
confortabili si tricouri cu motive oceanice si sloganuri. 
Culorile dominante sunt albastru marin, gri cetos si verde lime.



Rechin, rechin, 
si pui de rechin…
Copii iubesc creaturile marine - sunt 
minunate si misterioase. Si sunt obligatorii 
pe tinutele de vara.

 
 

 



In culorile  
 apei si cerului

Toate nuantele de albastru - deschis,
bleumarin inchis sau azuriu - sunt
culorile zilelor caniculare
petrecut langa apa. Aceste
culori sunt, de asemenea, 
specifice habitatului coralilor 
care sunt prezenti in imprimeurile
colectiei Paradise.



Fructe suculente
Fructele coapte si suculente au cel mai bun gust
vara!

 



Ca un sufer!
Baietii au cerinte speciale pentru
hainele lor! Confortabile, dar in linie
cu ultimele tendinte - cu imprimeuri inspirate 
din surf si mediul insulelor- se potrivesc perfect cu
atmosfera relaxata de vacanta.

 

 
 



Adolescentelor le place sa combine stilurile 
la moda cu farmecul copilariei. Hainele care
subliniaza silueta vin in culori elegante de vara. 
Vara, nu poti sa nu porti topurile preferate. 

Farmecele  
verii

 

 



Confort  
si protectie solara+

Pielea copiilor este foarte sensibila, de aceea costumele 
noastre de baie sunt facute din materiale cu protectie UV,
care ofera atat confort dar si siguranta.

 
 



Plăcerea 
de a se balaci+

Copiii se simt ca pestii in apa,
de aceea ei iubesc atat de mult 
costumele de baie cu creaturi marine.

 



Ahoy, aventura!
Dupa ce s-au distrat in apa, cel mai bine este 
sa isi puna prosopul de baie sau poncho-ul 
cu personajul favorit.


