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Modne kurtki pikowane męskie od wielu sezonów goszczą w szafach panów. Trudno się
dziwić ich popularności, która wynika głównie z komfortu termicznego oraz swobody ruchu,
jaką oferują. Sklepu prześcigają się zatem w proponowaniu swoim klientom produktów
spełniających wszystkie oczekiwania. Warto zapoznać się z asortymentem, aby wiedzieć,
jakiej kurtki potrzebujesz na nadchodzący sezon. Bo modele pikowane występują w różnych
wariantach – my przedstawiamy trzy z nich.

Kurtki pikowane męskie – eleganckie czy casualowe? Okazuje się, że jeżeli lubisz taki fason oraz styl z ozdobnymi
przeszyciami to nie musisz się ograniczać do wyboru wyłącznie jednego okrycia wierzchniego. Szczególnie że inne
wymagania masz wobec odzieży jesiennej i wiosennej, a czego innego oczekujesz od modnej kurtki pikowanej
męskiej na zimę. Przeglądając asortyment internetowego sklepu Denley, znajdziesz kurtki męskie pikowane na
wiosnę oraz pozostałe pory roku, występujące w wersji eleganckiej, sportowej oraz casualowej.
Dzień jest chłodny, a Ty koniecznie musisz włożyć garnitur? Aby nie zmarznąć, na wierzch narzuć ciepłą kurtkę
pikowaną męską. Obawiasz się, czy będzie ona równie dobrym wyborem, jak płaszcz? Spokojnie, zapewniamy, że
będzie.

Zielona kurtka męska przejściowa elegancka typu husky
Kurtka typu husky wywodzi się z angielskiej prowincji i perfekcyjnie wpisuje się w dzisiejsze trendy smart casual. Jeżeli
kreujesz półformalną stylizację, chcesz wyglądać elegancko, a zarazem czuć się swobodnie i mieć termiczny komfort,
postaw na ten model w różnych odcieniach do wyboru. Prezentowana wyżej zieleń khaki to tylko jedna z opcji.
Dostępne są także klasyki, takie jak granat czy czerń, doskonale pasujące do brązowych botków czy sznurowanych
mokasynów w zimowej odsłonie. Całość z elegancką kurtką pikowaną męską prezentuje się harmonijnie. I choć
inspiracją dla współczesnych modeli husky była odzież łowiecka wybierana na polowania i do wędkowania, to dzisiaj
jest ona synonimem dobrego gustu i wysmakowanego stylu. W tej kategorii można spotkać także skórzane kurtki
pikowane męskie będące oryginalną alternatywą dla tradycyjnych ramonesek.

Sportowe kurtki męskie pikowane na wiosnę i jesień
Pory przejściowe są wyjątkowo wymagające, jeżeli chodzi o dobór odpowiedniej odzieży i dodatków. Szczególnie
aktywni mogą mieć problem z dobraniem okrycia, które zapewni im ciepło podczas rozgrzewki lub marszu, a nie
spowoduje przegrzania. W ramach polecanego ubioru na cebulkę zachęcamy do wybrania bluzy/kurtki jesiennej
pikowanej męskiej. To produkt, który świetnie się prezentuje w zestawieniu z dresami i denimowymi joggerami oraz
bluzą z kapturem i sneakersami. Może przybrać fason klasycznej bomberki ze stójką i ściągaczami na łokciach i na
wysokości pasa. A może też przypominać swobodną bluzę z dzianiny z ortalionowymi pikowanymi wstawkami. Ich
rola jest nie tylko dekoracyjna, ale też ochronna – dobrze zabezpieczają tułów i plecy przed zimnymi podmuchami
wiatru. Uprawianie sportu czy po prostu spędzanie wolnego czasu na powietrzu, będąc tak ubranym, zagwarantuje
przyjemne uczucie ciepła, bez obciążania sylwetki.

Modne kurtki pikowane męskie w ciepłej wersji codziennej
Na co dzień priorytetem jest ciepło, wygoda oraz dobra prezencja. To wszystko uda Ci się osiągnąć przy pomocy
idealnie dopasowanej kurtki pikowanej męskiej z ociepleniem.

Kurtka męska zimowa granatowa
Produkt w wersji zimowej prezentuje się równie zgrabnie, jak te z kolekcji jesiennej lub wiosennej, jednak oferuje
znacznie lepsze parametry cieplne. To zasługa wypełnienia, podpinki, podnoszonego kołnierza oraz futrzanego
wypełniania kaptura. Dwurzędowe zapięcie na zamek błyskawiczny oraz guziki zapewnia ciekawe wykończenie, lecz
przede wszystkim chroni ciało przed wychładzaniem. Obecność ściągaczy gwarantuje dopasowanie szerokości
rękawów czy obwodu do konkretnej sylwetki.
Kurtki pikowane męskie występują w wielu wariantach. Podstawowy podział dotyczy modeli codziennych,
sportowych oraz eleganckich. W każdej kategorii znajdują się okrycia wierzchnie w różnych stylach oraz odcieniach.
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