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Kusursuz işçilik, benzersiz kumaşlarla tasarlanan La Misura 2014

İlkbahar - Yaz koleksiyonu, katı sezon kurallarındansa kişisel yorumlar ve 

stillerin vurgulandığı alternatiflere sahip.

‘’Spor-şık’’giyim kodları ile abartıdan uzak, doğal renkler ve modern

formlar zemininde oluşturulan takım elbiseler bu sezon farklı desen ve 

dokulara sahip.

Mikro dokularının üzerinde gölge ekose ve çizgilere rastlamak mümkün. 

Çizgiler mümkün olduğunca silik tebeşir etkisine sahip. Kare ve ekoseler

ise zemin rengine uyumlu açık ya da koyu mavi tonlarından oluşuyor.

Tek ceketlerde ise sepet dokular, mat -parlak karışık zeminler, yün-ipek-keten 

karışımlar gibi beklenmedik zıtlıkların ahengine tanık olabilirsiniz.

Bu sezon neredeyse maviye teslim olmuş bir zaman dilimi mevcut.

En açık gök mavisinden denim tonlarına, en iddialı mürekkep tonlarından

en klasik lacivert rengine kadar mavinin her halinin her tasarımda

deneyimlemek mümkün. Mavinin en iyi tamamlayıcı paleti olarak ise 

sandık beyazı, gül kurusu ve taş rengi ile alternatif  marin kombinasyonları 

oluşturulabilir.

Sezon paletinde lider olmaya aday diğer renkler ise, açık ve tozlu yeşiller, 

siyah-beyaz kontrastı ve pastel tonlar.

İnce ters pililer ile geleneksel terzilik detaylarının unutulmadığı chino

pantalonlar silik ütülü olarak tasarlandı. İnce duble paçalar ve punto dikişler 

ise bu sezon pantalonları en iyi tamamlayan detaylar.

Gömleklerde düz zeminler kadar desenlerin de öne çıktığını hatırlatmak 

isteriz. Gerek jakar gerekse baskı olarak çalışılan desenlerde, alternatif şal 

desenleri ile mikro çiçek desenlerine gardrobunuzda yer açın.

Ayakkabıda açık mavi süet makosenlerden, beyazın her tonunda deri

loaferları kullanarak renksel cesareti arttırmak da fayda var.
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Carnet Blue
1917 

%100 Yün

Gömlek
Söktaş Stuart

50550/01 120/2
%100 Pamuk



Carnet Ghibli
6803 

Yün İpek

Loro Piana Abiti
624019 

%100 Super 
150’S Yün

Gömlek
Söktaş Saxon
R44205/2 120/2
Pamuk

Gömlek
Söktaş Nice
57809/04

%100 Pamuk



Zegna Trafeo
20005 

%100 Yün



Loro Piana
Giacche 623042

Yün İpek Keten



C. Clayton
35826/G7 
%100 Yün

Özel bir kumaştan size özel dikilmiş bir takım elbise gardrobunuz için oldukça 

iyi bir yatırımdır. Kumaş ve kalıbının tamamen size özel tasarlandığı bir takım 

elbiseyi takım olduğu kadar tek ceket ve pantalon olarak da kullanabilirsiniz. 

Özellikle gri, taş ve lacivert tonlarındaki takım elbiseleri ofis ortamında yakın 

tonlardaki klasik bir gömlek ve kravatınızla eşleştirerek formal ve otoriter bir etki 

yaratmanız mümkün. Bunun yanında aynı takım elbisenin pantalonunu modern 

bir tek ceket, sıfır yaka bir tişört ve bir fular ile eşleştirerek akşam katılacağınız 

yemek için daha samimi bir tavır da yaratabilirsiniz. Ya da aynı takım elbisenin 

ceketini, düğmeli yaka, oxford bir gömlek ile kravatsız olarak denim

pantalonunuz ile kombinleyerek haftasonu için alternatif bir görünüm

yaratabilirsiniz.

Mix and Match

Gömlek
Söktaş Norman
R39273/03
%100 Pamuk



Loro Piana
Giacche N623016

Yün İpek Keten

Carnet Blue
1935

Yün Kenevir

Pantalon
Carnet Positano
7059
%100 Pamuk

Pantalon
Carnet Positano

7055
%100 Pamuk



Loro Piana
Giacche N623007

Yün İpek Keten

C. Clayton
35826/G7
%100 Yün



Loro Piana
Giacche 623042

Loro Piana
N623057

Yün İpek Keten

%100 Keten

Yelek genelde klasik giyimin bir parçası olarak 

hatırlanır. Klasik takım elbiselerin tamamlayıcı üçüncü 

parçası, bu sezon gardroplarda kendi başına yer 

edinmeye hazır. Keten, keten-pamuk, yün-pamuk gibi 

karışımlarla çok daha hafif ve modern bir görünüme 

de sahip. Mikro desenli kumaşlardan belirgin ekoseli 

kumaşlara kadar birçok farklı yaka ve kapama şekline 

sahip yelekler hemen her bedenin daha formlu

görünebilmesini sağlayabiliyor.

Üstelik modern kesimli ve desenli bu yelekleri

sadece takım elbiselerinizle değil, denim ya da

chino pantalonlarınızla da kullanabilirsiniz.  

Anahtar Ürün Yelek



Cacciopoli 
Giacche 340121
Yün Kaşmir İpek



Kendini tamamen maviye teslim etmiş bir sezona

girerken, gardrobunuzdaki mavileri gözden geçirmekte 

fayda var. Duman mavisinden safire, gök mavisinden 

lapise kadar mavinin hemen her tonunu bu sezon baştan 

aşağı giymek mümkün. Gece mavisi üzerine mürekkep 

tonlarındaki ekoselerden pudra mavisi üzerine lacivert 

çizgilere kadar birçok farklı maskülen desen mavi 

egemenliğinde yeniden tasarlandı. En açık gök

mavisinden denim tonlarına, en iddialı mürekkep 

tonlarından en klasik lacivert rengine kadar mavinin

her halini her tasarımda deneyimlemek mümkün.

Mavi

Loro Piana
Giacche N623018

Yün İpek Keten



Loro Piana
Giacche N621018

Kaşmir İpek



Loro Piana
Giacche 623061

%100 Keten



Özel gün ve gecelerin vazgeçilmez aksesuarı olan papyonu bu sezon yepyeni dokularda 

görebilmeniz mümkün. Klasik ipek saten kumaşlardan tasarlanmış dar ya da geniş

papyonlar, iyi görünümlerinin yanısıra, kısa bir vakit içerisinde boynunuzdan çıkartma  

isteği uyandırmıyor değil. Çok daha hafif ve esnek dokuları ile ipek triko papyonlar ise, 

farklı göründükleri kadar kullanımları da oldukça rahat. 

Konformist Papyon
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