
 
 

 

 

 

„Ogrody świata” 
 Jubileuszowa kolekcja DENI CLER na wiosnę i lato 2021 

 
 
 
Deni Cler obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia stworzenia marki i 30-lecie obecności na 
polskim rynku. Założona we włoskiej Mantui marka od pół wieku pozostaje synonimem 
elegancji i najwyższej jakości. 
 
– Deni Cler to niezmiennie klasyka zgodna z trendami, nazywana przez nas po prostu 
dobrą klasyką: taką, której krój, proporcje, jakość i staranność wykończenia zawsze 
gwarantują dobry wygląd.  Kształt kołnierzyka może się zmieniać, rękaw skracać 
bądź wydłużać, a płaszcz zyskiwać formę oversize, jednak klasyczny sznyt i mistrzowskie 
wykorzystanie najlepszej dostępnej na rynku tkaniny pozostaje naszym znakiem 
rozpoznawczym – mówi Iwona Kossmann, prezes Deni Cler. 
 
Nie inaczej jest w przypadku najnowszej, urodzinowej kolekcji Deni Cler inspirowanej naturą. 
Wierząc, że w tych niepewnych czasach potrzebujemy wyciszenia, ale też siły, czerpiemy je z 
przyrody: kwitnących sadów, wielkomiejskich ogrodów i parków, romantycznych oranżerii czy 
skrytych wśród pustynnych piasków bujnych oaz.  
 
Dlatego nasza propozycja na wiosnę i lato opiera się na naturalnych tkaninach. To szlachetne, 
lekkie wełny najwyższej jakości z renomowanych włoskich manufaktur, w tym kaszmiry, alpaki 
i baby wool, a także japońska wiskoza, bawełna i len oraz specjalnie dla nas barwiony i 
drukowany jedwab ze słynących z jego wyrobu manufaktur z okolic Como. 
 
Uszyte z nich modele uwodzą w tym sezonie twarzowymi odcieniami pudru, brzoskwini i 
energetycznego hyper pink, kolorami beżów, brązów, hebanowych czerni i pogodnych 
niebieskości, a urozmaicono je akcentami szmaragdowej zieleni i pomarańczy. Klasycznie 
gładkie, gdzieniegdzie tylko ozdobione zostały motywami roślinnymi, niezwykle modnym 
latem deseniem w prążki czy drobnymi wzorami geometrycznymi o wyraźnej, nostalgicznej 
nucie vintage. 
 
Dominują ubrania o klasycznych krojach i liniach. Zaprojektowaliśmy je jednak w taki sposób, 
by można było je nosić zarówno na zewnątrz, jak i w domu. Dają łatwo łączyć się z rozmaitymi 
modelami tej dużej kolekcji składającej się z 330 rzeczy/indeksów, tworząc za każdym razem 
różnorodne i interesujące stylizacje. 
 
Wyróżniają się płaszcze, zarówno szlafrokowe z wełny i kaszmiru, przydatne podczas 
kapryśnego przedwiośnia, jak i przewiewne, bawełniane, idealne na ciepłą wiosnę. Ofertę 
klasycznych wełnianych garniturów wzbogacono o lekkie zestawy żakietów i spodni w 
pastelowych barwach. 
 
Uwagę zwracają sukienki. Bez względu na to, czy minimalistyczne w swojej formie, czy 
koktajlowe, zdobione kryształkami, wystarczą za całą stylizację. Podobnie w przypadku 



 
 

 

 

nawiązujących do modnej i niezmiennie lubianej estetyki szykownych lat 70. lekkich 
garniturów, rozszerzanych u dołu spodni czy koszul nonszalancko wiązanych pod szyją. 
 
Najnowsza kolekcja Deni Cler pozwala również żonglować stylami. Spódnica z marynarką w 
towarzystwie sneakersów, kurtka bomberka noszona do bermudów i szpilek, lekkie żakiety 
łączone z dżinsami i trampkami udowadniają, że klasyka może być wygodna i nowoczesna. 
 
Nie zabraknie jednak komfortowych dzianin. Zarówno dopasowane swetry, jak i rozpinane 
dłuższe kardigany z kaszmiru sprawdzą się w każdej sytuacji, szczególnie w domu. Tak samo 
jak dres, który w kolekcji przybiera podobnie ekskluzywny charakter. Uszyty z wełny z 
kaszmirem lub z luksusowego weluru to propozycja dla kobiet dbających o image także 
podczas home office. 
 
Dopełnieniem wiosenno-letniej oferty Deni Cler, na którą łącznie składa 
się sześć kapsułowych, stopniowo wprowadzanych do sprzedaży minikolekcji, wyróżniających 
się własną paletą barw i odrębnymi inspiracjami botanicznymi, jest debiutująca w tym sezonie 
linia weekendowa. Skierowana także do młodszych klientek oferuje T-shirty, dżinsy, lekkie 
płaszcze czy sportowe koszule – ubrania, które ze względu na swoją wygodę cieszą się w 
ostatnich miesiącach – co zrozumiałe – wyjątkowym zainteresowaniem.  
 
Wszystko to sprawia, że uzupełniona o gamę autorskich akcesoriów kolekcja Deni Cler na 
wiosnę i lato 2021 to uniwersalny lekki szyk dla kobiet pełnych optymizmu, ale i świadomych 
wyzwań, jakie przynosi rzeczywistość. Pandemia dla nikogo nie jest łatwym czasem, razem 
jednak możemy ją przetrwać. Dziękujemy, że jesteście z nami.  
 

 

 

Kolekcja „Ogrody świata” dostępna jest od lutego w salonach stacjonarnych i na 
www.denicler.eu 

 

Kampania Deni Cler Wiosna/Lato 2021 

Fot. Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik 

Stylizacja: Maria Szaj 

Makijaż: Agata Kalbarczyk 

Fryzura: Piotr Wasiński  

Modelki: Katarzyna Kaca i Anna Zatoń / Model Plus 

Produkcja: DAS Agency 
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*** 
DENI CLER to polska marka o włoskim rodowodzie należąca do firmy DCG S.A., jest dostępna 
w 44 salonach własnych i multibrandowych oraz na www.denicler.eu 
Od otwarcia pierwszego salonu w 1972 roku przy Via Montenapoleone w Mediolanie ubiera 
kobiety świadome własnej kobiecości, wartości i siły. W 1991 roku marka pojawiła się na 
polskim rynku, wprowadzając nową jakość w modzie damskiej. Do dziś pozostaje synonimem 
elegancji, wyrafinowanego gustu i kunsztu krawieckiego, przy jednoczesnej zgodności z 
aktualnymi trendami ze światowych. 
 


