UNITED COLORS OF BENETTON KIDS
FALL WINTER 2018 COLLECTION
Γηα ην ζρνιείν, γηα ην παηρλίδη, γηα ηε δηαζθέδαζε: όιε ε
ραξά θαη ε επηπρία δεη κέζα από ηελ θνιεμηόλ
Φζηλόπωξν-Χεηκώλαο 2018 πνπ είλαη αθηεξωκέλε ζηνπο
κηθξνύο. Εκβιεκαηηθά θνκκάηηα, θνιεγηαθό ζηπι θαη
δεζηέο κπινύδεο.
Κνξίηζηα
Γηα ηα θνξίηζηα, κηθξά θαη κεγάια, παηδηά θαη έθεβεο, ην mood
ρωξίδεηαη αλαιόγωο ηεο πεξίπηωζεο: γηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ή
γηα κηα γηνξηή, ην ζηπι rock&roll κε έκπλεπζε από ηηο κεγάιεο
ππαίζξηεο ζπλαπιίεο κε αλαθνξέο ζηνλ David Bowie, ηα
θνύηεξ, νη κπινύδεο θαη ηα θνιάλ κε ην δηάζεκν κνηίβν flash,
κε ηηο ξίγεο ιίγν punk, ηα αζηεξάθηα θαη ην ηνύιη. Μία κόδα πνπ
είλαη πάληα ε ζωζηή γηα ηηο κηθξέο θίιεο θαη πνπ ζπλδπάδεη ηηο
κίλη θνύζηεο, ηα θνξεκαηάθηα θξνπ-θξνπ θαη ηα γπαιηζηεξά
κπόκπεξ θαη νη θαξδνύιεο πνπ ζηνιίδνπλ ηα κπινπδάθηα θαη ηα
T-shirt. Τα ηδηλ είλαη stretch θαη ζπλδπάδνληαη κε δπλαηά
ρξώκαηα απηόλ ηνλ ρεηκώλα: ην θόθθηλν θαη ην θνπμ.
Η άιιε ηάζε είλαη ε basic must ηεο Benetton, άλεηε θαη
θαηάιιειε γηα θάζε κέξα, κε θνύηεξ κε ζηξνγγπιεκέλεο άθξεο
θαη κεγάιεο ζηάκπεο ηνπ ινγόηππνπ θαη ηα fleece κε ηηο
ζηάκπεο από ηηο πξωηεύνπζεο ηνπ πιαλήηε, ηα παληειόληα slim
fit, ηα polo, νη κπινύδεο κε ηηο θνπθνύιεο γηα ηηο πην
ελαιιαθηηθέο θνιεγηαθέο ηάζεηο.
Γηα πην ζνβαξέο εκθαλίζεηο, ηα αζύκκεηξα microkilt, ιίγν
grunge θαη ιίγν bon ton, κε πνιιέο ζηάκπεο θαη ηαξηάλ
ζπλδπάδνληαη θαη κε ινπινπδάηα θνξέκαηα θαη κπινύδεο κε
πινύζηεο ιεπηνκέξεηεο. Τα παληειόληα είλαη επθνινθόξεηα θαη
πνιύ ρξωκαηηζηά αιιά μερωξίδνπλ θαη εθείλα κε ηελ θακπάλα
πνπ είλαη ηδαληθά γηα ηα ηεηξάγωλα πνπιόβεξ. Τν βαζηθό
αμεζνπάξ είλαη ηα αζιεηηθά από δεξκαηίλε, κε ηξηρωηά pompon
ζε ρξώκαηα ηεο δάραξεο θαη ηεο θξάνπιαο.
Δελ κπνξεί, θπζηθά, λα ιείπεη ε πξόηαζε ζε κπινύδεο
ρξωκαηηζηέο θαη ραξνύκελεο. Τα ζρέδηα είλαη πάξα πνιιά:
εβαδέ θαη ζύγρξνλα, κεγάια θαη άλεηα αιιά θαη slim fit πνπ
ζπκίδνπλ δεθαεηία ηνπ ’70. Οη πθέο πξνζθέξνπλ κεγάιε
πνηθηιία, πιεμνύδεο, θνιθιόξ, θαληεδί θαη πηέ ληε πνπι αιιά
δε ιείπνπλ θαη νη ξνκαληηθέο κπινύδεο ηύπνπ αγθνξά κε
παγηέηεο. Τν θαιό κε απηή ηε κόδα for girls είλαη όηη ηα
θνκκάηηα ζπλδπάδνληαη κεηαμύ ηνπο: microkilt κε θνύηεξ ή κε
δηβάγθν θαη θνπζηίηζα από ηνύιη. Τν look νινθιεξώλεηαη κε
κεγάιεο θάπεο ή κπνπθαλάθηα κε θαηεβαζκέλν καλίθη ή δεζηά
πνππνπιέληα παλωθόξηα.

Αγόξηα
Αηκόζθαηξα ξνθ θαη γηα ηα αγόξηα πνπ αθνινπζνύλ ηελ ηάζε
ηωλ θνξηηζηώλ: θνύηεξ κε επηγξαθέο, T-shirt θαη jeans
παιαηωκέλα, ηαξηάλ ζε ζπλδπαζκό κε πεηξνπιπκέλν γθξη θαη
αληίζηνηρεο επηγξαθέο.
Οη πξνηάζεηο γηα ηελ θνιεμηόλ FW2018 πξνβιέπνπλ ηελ
αλαλέωζε ηνπ πεξίθεκνπ “B”, πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζε θνύηεξ
θαη T-shirt θαη ζα ζπλδπάδεηαη κε ηηο πόιν ηνπ ξάγθκπη, ηα
πνπθάκηζα είλαη patchwork θαη ηα κπνπθάλ είλαη θνιεγηαθά κε
γξάκκαηα: όια «θιεκκέλα» από ηελ ληνπιάπα κε ηα πξόρεηξα
ξνύρα ηνπ κπακπά. Σε απηό ην κνηίβν, βιέπνπκε αθόκε,
παληειόληα ηύπνπ κηιηηέξ, κε ζηάκπεο παξαιιαγήο, θαη
νκνηόκνξθν look αθόκε θαη γηα ηνπο πην κηθξνύο. Οη κπινύδεο
εκθαλίδνληαη κε ρηιηάδεο ξίγεο ζε δηάθνξεο επηινγέο: από ηηο
πην μεζωξηαζκέλεο κε εθείλεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
παξαιιαγή, θαη ηα κπινπδάθηα ηόζν ρξωκαηηζηά πνπ κνηάδνπλ
θνπηηά κε καξθαδόξνπο. Τν νιπκπηαθό πλεύκα μαλαδεί ζε
θνκκάηηα πην sporty cool: ηα λέα αζιεηηθά παληειόληα είλαη
άλεηα θαη ιίγν hip hop θαη θνξηνύληαη κε ηα αληίζηνηρα
κπνπθαλάθηα. Είλαη άλεηα θαη πνιύ ειαθξηά κε πνύπνπιν θαη
ζε ζρήκα XL, ρξωκαηηζηά αιιά θαη κε θεξκνπάξ πνπ
δεκηνπξγνύλ αληηζέζεηο. Καη ην καθξύ κπνπθάλ γηα ηα αγόξηα,
ηπιίγεη θαη δίλεη δεζηαζηά κέζα ζην ρεηκώλα θαη ζπλδπάδνληαη
κε ην θνύηεξ θαη ηελ θνπθνύια. Καη γηα ηνπο πνην grunge;
θαξό ζθωηζέδηθν κπνπθάλ από καιιί θαη pile κε ιεπηνκέξεηεο
ζε denim. Πξνζζέζηε θαη έλα jeans ζε ίζηα γξακκή, έλα
κπνηάθη θαη ην απνηέιεζκα είλαη εγγπεκέλν: ε απιόηεηα πνπ
θεξδίδεη ηεο εληππώζεηο.
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