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SF

GERÇEK BİR
CENTİLMEN

Geçen sezon sokak modasının
vazgeçilmezi olan ve erkek stiline
damga vuran rengarenk loaferler,
bu sezon da iddialı yükselişlerini
sürdürüyorlar. Yeşil, kiremit, mavi
ve sarı gibi renklerin en çok yakıştığı
modellerden loaferlar bu yaz da, stil
sahibi erkeklerin en iyi adımlarına
eşlik edecek.

SF

9

BROGUE
&WINGTIP

Geleneksel olarak dekoratif delikleri
bulunan, çok parçalı ayakkabılar
“Brogue” olarak adlandırılıyor. Brogue
ayakkabılar Türkçe’de ise zımbalı ayakkabılar olarak da geçiyor. Wingtip ise
tamamen zımbaların şekliyle alakalı.
Burun kısımlarındaki zımbalı işlemelerin kuş kanadına benzemesiyle wingtip
adını almışlardır.

4
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OXFORD
HAKKINDA HERŞEY

Ayakkabılar içerisinde en çok
bilinen ve en çok tercih edilen
modellerden Oxford ayakkabılar,
ayakkabı dünyasının kralı olacak
kadar popüler bir modeldir. Ön
yüzden baktığınızda kapalı ve
sıkı bir şekilde duran bağcıklar,
ayakkabıya asil bir duruş katar.

MAN’S WORLD
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EZBERLERİ
BOZ!

Sokak stilinin en güncel, en trendy
ayakkabılarının yer aldığı “Style
Mix” koleksiyonu beyaz tabanları
ve özgün renk paleti ile dikkat
çekiyor. Tabanlarının düz olması ve
topuk bulundurmaması ile klasik
ayakkabılardan ayrılırken, sneakerslara
benzerliği ile ön plana çıkıyorlar.

Kurumsal yayın organıdır.

ERKEĞİ BÜTÜNLEYEN HER ŞEYİN BİR ARADA OLDUĞU, ATTIĞI HER ADIMDA İZ BIRAKTIĞI, BAŞARIYI BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜ
DOSTLARI İLE PAYLAŞTIĞI, BİRAZ YORUCU AMA ÇOĞU ZAMAN KEYİFLİ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ.

BU ERKEKLERIN DÜNYASI
G

ünümüzde artık erkekler geçmişte hiç olmadığı kadar sofistike ve rafine bir zevke sahipler. Yaşam tarzı
ve hobileri ile bütünlük sağlayan giyim-kuşam tarzları da
üstün bir stil anlayışına sahip. Yüzyıllardır kadın modasına daha fazla önem veren moda dünyası, artık erkeklerin
hızına yetişemiyor. Sokak modasını da ele geçiren erkek-

ler, en az kadınlar kadar şık ve elegan olmanın peşinde.
Dünyanın bütün metropollerinde erkeklerin adeta birbiri
ile gizli bir yarışın içinde olduğu ise aşikar. Kendine has
bir giyim stili belirleyenlerin yanı sıra klasik giyim tarzından ödün vermeyenler de artık çok daha özel giyiniyorlar.
Sonuç olarak; farklı kültürler, farklı tarzlar, farklı beğenile-

ri olsa da tüm erkeklerin ortak bir dünyası var. Ortak değerleri ve kavramları onları aynı platformda buluşturuyor.
Evet biraz maskülen, çoğu zaman coşku dolu ama tamamen
erkeklere ait bir dünya. Yeni tanımıyla söyleyecek olursak
Marcomen dünyası...

MAN’S WORLD
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DAHA ELEGAN BİR GÖRÜNÜM İÇİN
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Üç düğmeli takım elbiseler yerine iki düğmelileri tercih edin.
Özellikle slim fit kalıplı
olanlar sizi daha derli toplu ve
zayıf gösterecektir.

Bedeninize uygun takım elbise tercih etmeye özen gösterin.
Üzerinizde
emanet
gibi durmasını istemiyorsanız
kol ve paça boylarına özellikle
dikkat etmelisiniz.

Takım elbisenizin alt
düğmesini iliklemeyin. Otururken düğmeleri açmanız, ayağa
kalktığınızda ise üst düğmenizi iliklemeniz gerekir.

Toplantılarda
toplantıyı yöneten veya
davet sahibi ceketini
çıkarmadan siz de ceketinizi çıkarmamalısınız.
Her erkeğin gardırobunda mutlaka bulunması gereken beyaz
gömlekler, sık sık yenilenmeli ve temiz olmalıdır.
Pamuklu beyaz bir gömlek her
an kurtarıcı parçanız olacaktır.
Gerçek bir centilmen
kravatını nasıl bağlayacağını
bilmelidir.
Kravatınızı boyunuza
uygun olarak bağlamayı mutlaka öğrenin.
Ceketlerinizin iç veya
dış ceplerini doldurmayın. Dışarıdan potluk
yapacak hiçbirşeyi ceplerinize koymayın.

Eğer cüzdan, cep telefonu, karvizitlik vs.
gibi çok fazla taşıyacağınız parçanız varsa
mutlaka deri bir çanta kullanın.

Yaka mendili stilinizi tamamladığı gibi
size ekstra aksesuar
kullanma fırsatı verir.
Tarzınızı ortaya çıkarmanın en
iyi yoludur. Cep karelerini ise
asla kullanmayın, mendil taşımak bir ayrıcalıktır ve nerede
lazım olacağını bilemezsiniz.

teninizin
vermeyin.

Takım elbiselerinizin altına
uzun
konçlu
çorap giyin ve
görünmesine izin

Şapka
kullanıyorsanız; kamuya
açık bir yerde olmadığınız sürece
içeri girdiğinizde, asansörde
veya bir kadınla selamlaşırken
mutlaka çıkarın.
Gardırobunuzda
mutlaka
ince dokulu siyah boğazlı bir
kazağınız bulunmalı.

Kemer ve ayakkabılarınız hem
renk hem de
materyal
açısından birbiri ile uyum içinde
olmalıdır.
İş
yerindeki
dolabınızda
mutlaka yedek
gömlek bulundurun. Böylelikle gün içinde
yaşanabilecek aksaklıklar karşısında hazırlıksız yakalanmamış olursunuz.

Parfümünüz
abartısız ve teninize
uygun
olmalı. Sık sık
parfümünüzü değiştirmeyin.
Unutmayın gerçek bir centilmenin imzası, parfümüdür.

16

Ve ayakkabılarınız…
Bir erkeğin çok fazla
aksesuarı yoktur ve
ayakkabıları her şeyidir.
Bunu asla unutmayın!
Tercih ettiğiniz
ayakkabı kişiliğiniz
hakkında da fikir verir.
Ayakkabılarınızın
düzenli olarak bakımını
yapın ve dönüşümlü
olarak giyin.

3
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Cap Toe Oxford

Whole Cut Oxford

Wingtip Oxford

Plain Toe Oxford

Tüm zamanların
en şık erkek
ayakkabısı olarak
kabul edilen Oxford,
özellikle takım
elbiselerin en iyi
tamamlayıcılarıdır.

STİL KODLARI
Takım Elbiselerle
Blazer Ceketlerle

OXFORD
· KAPALI BAĞCIKLI ·

A

yakkabılar içerisinde en çok bilinen ve
en çok tercih edilen modellerden Oxford
ayakkabılar, ayakkabı dünyasının kralı olacak kadar popüler bir modeldir. Ön yüzden
baktığınızda kapalı ve sıkı bir şekilde duran bağcıklar, ayakkabıya asil bir duruş katar. Genellikle
tüm bağcıklı ayakkabılara Oxford denilse de, as-

Adından da anlaşılacağı üzere 1700’lü yıllarda Oxford Üniversite’sinde okuyanları ayırt etmek için ortaya çıkan bu ayakkabı türü, öğrencilerle özdeşleştiğinden Oxford adını almış. İlk dönemlerde Oxonian
ayakkabı denilen yarım bir çizme olarak çıkmış olsa
da zamanla ayak bileğini gösterecek şekilde tam bir
ayakkabı halini almıştır.

8032
PLAIN TOE OXFORD

8010
ZIMBALI OXFORD

8077
CAP TOE OXFORD

Düz burunlu, ön
kısmında dikiş
bulunmayan oxford
modeli

Delik ve zig zag detaylarıyla
hareketlendirilmiş oxford
modeli

Burun kısmı farklı bir
parçadan oluşan oxford
modeli

219,90¨

219,90¨

219,90¨

4

lında bu terim ayakkabının bağcık kısmının tasarımını anlatır. Kapalı bağcık olarak ifade edilen Oxford ayakkabılarda, bağcık deliklerinin bulunduğu
kulakçıkların alt uçları gövdenin içine iliştirilmiş
şekilde kapalıdır. Çoğunlukla 5 delikli olan bağcık
kısmı kimi zaman 6 delik olarak da tasarlanmaktadır.
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Cap Toe Derby

Oxford ve Derby
ayakkabılar
birbirlerinin
kardeşi kadar
benzer ve aynı tarza
sahiptirler. Sıklıkla
karıştırılsalar da;
Derby ayakkabıların
daha rahat olduğu
göz önüne alınılırsa
casual giyim tarzına
daha çok uyum
sağlarlar.

Wingtip Derby

Plain Toe Derby

STİL KODLARI
Kot pantolonlarla
Keten ve chino
pantolonlarla
Tişört ve şortlarla
Blazer ceketlerle

DERBY
· AÇIK BAĞCIKLI ·

Y

apısı itibariyle Oxford ayakkabının tam tersi olan Derby ayakkabılar, Amerika’da Blücher ayakkabı olarak da adlandırılır. Oxford ve
Derby arasındaki ortak nokta ise ikisinin
de bağcıklı olmasıdır. İki ayakkabı çeşidi
arasındaki fark ise; Derby ayakkabıların
bağcık kısmı, ayakkabının iki yanağını bir
araya gelecek şekilde kapatır ve ayakkabı
bağlandığında Oxford’lardan farklı olarak
ortada belirgin bir boşluk kalır. Bağcık
deliklerinin bulunduğu kulakçıkların alt
uçlarının açık ve dikişli olduğu modeldir.
Bu özellik ayakkabının genişliğini ayarlayabilme kolaylığı da sağladığından aynı
zamanda daha geniş ayak yapısına sahip
olanlar için daha rahat bir yapıya sahiptir.

Derby ayakkabıların ilk kez nerede ve nasıl çıktığına gelecek olursak; 19. yüzyılda
Avrupa askerleri standart ayakkabılar giyerdi ve bu çizmeler rahat ve pratik değillerdi.

N

apolyon Savaşları sırasında, Gebhart Leberecht von Blücher
adında bir Prusya ordusu subayı,
askerlerinin daha kısa sürede hazırlanmaları ve daha rahat etmeleri için bizzat kendisi kolaylıkla açılıp, bağlanabilen bir bot
tasarladı. Prusya’da tasarlanan bu botlar,
subayın adını aldı ve Blücher olarak adlandırıldı.

8109
PLAIN DERBY

8065
CAP-TOE DERBY

8401
WINGTIP DERBY

Düz burun ayakkabı da
diyebileceğimiz
Bu modelde
dikiş veya desen
bulunmuyor.

Cap-toe adı,
parmak başlangıç
noktasında yer alan
dikişten geliyor.

Genellikle zımbalı olarak
bilinen bu ayakkabılar, burun
kısmındaki dikişlerin kuş
kanadına benzemesinden
adını alıyor.

219,90¨

219,90¨

179,90¨
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Penny Loafer

Tassel Loafer

Bit Loafer

STİL KODLARI
Kot pantolonlarla
Keten ve chino
pantolonlarla
Tişört ve şortlarla
Blazer ceketlerle

Hiçbir zaman
resmi bir ayakkabı
olmayan loaferlar,
rahat ve daha resmi
bir giyim tarzını da
birbirine bağlar.

LOAFER
· BAĞCIKSIZ ·

A

yak bileğinin etrafını sarmayan, bağcıksız, alt kısmı yumuşak ve geniş düz topuğu olan ayakkabılardır. Oxford ve derby
ayakkabılardan tamamen ayrılmasının temel sebebi
bağcıklarının bulunmaması. Loafer ayakkabıların
en çok tercih edilen modellerinden biri püsküllü
ve çoğunlukla deri olanlarıdır. Püsküllü loaferların
dışında penny yani üst kısmında geniş bir şerit bulunduran çeşitleri ve tokalı loaferlar da en çok sevilen modellerden. Kelime anlamı olarak boş gezen

6

anlamına gelen loafera bu ismin verilmesi daha rahat ve sokak modasına uygun kıyafetlere uyum sağlamasıdır. Casual ve spor kıyafetlerde özellikle yaz
aylarında erkeklerin kurtarıcısı olan loaferlar, rahat,
hafif ve havalı görünümleriyle ideal ayakkabılar arasında yer alıyorlar. Loaferların tarihi ise 20. yüzyıla
dayanıyor. Kral 6. George için Wildsmith tarafından
tasarlanan ilk ayakkabıya Wildsmith Loafer denilmiş ve İngiltere’de Loafer adıyla anılarak günümüze
kadar gelmiş. Tasarım nedenı ise İngiltere Kralı’nın

kır evi ayakkabısı olarak içeride giyebileceği, rahat
giyip çıkarılabilen yeni bir ihtiyacından kaynaklanmıştır. Birbirlerine benzerlikleri dolayısıyla karıştırılan loafer ve makosen, bilindiğinin aksine ve zamanla iç içe geçmelerine rağmen aslında iki farklı
ayakkabı türüdür. Makosenlerde topuk yoktur ve
tabanları kalın ve düzdür. Kimi zaman bağcıklı da
olabilen makosenler, daha çok süet ve nubuk gibi
materyallerden yapılırlar.

8441
PENNY YANİ ÜST KISMI
ŞERİTLİ LOAFER

8467
TOKALI KROKODİL
DERİ LOAFER

8425
ÖNÜ DİKİŞLİ VE
PÜSKÜLLÜ LOAFER

179,90¨

199,80¨

219,90¨
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STİL KODLARI
Takım elbiseler
Casual kombinler
Kravatsız takımlar

Double Monk Strap

Single Monk Strap

MONK STRAP
· KAYIŞLI VE TOKALI ·

A

dından da anlaşılacağı üzere bağcık yerine
toka kullanılan, ayağın ön kısmını tamamen kapatan kayışlı ayakkabılardır. Kayış
sayısı bir veya iki olabileceği gibi kimi zaman üçlü
olanları da görülmektedir. Fakat en popüler olanı
ise “double monk strap” yani çift tokalı ve çift kayışlı olan modelleridir. Üst toka açılıp kapatılabilir ve
ayarlanabilirken, alttaki toka çoğu zaman süs amaç-

lıdır. İlk olarak 15. yüzyılda Avrupa’daki rahiplerin
ve keşişlerin daha dayanıklı olduğu için kullandığı
monk strap ayakkabılar, İngiltere’den Alpler’e gelen
bir beyefendinin bir çift ayakkabıyı ülkesine götürmesiyle popüler bir hale gelmiş ve günümüze kadar
ulaşmış. Monk ayakkabılar orta derecede resmi bir
ayakkabı olmakla birlikte; oxford ayakkabılardan
daha spor derby modellerine göre ise daha resmi-

dir. İki ayakkabı türü arasında kalan monk ayakkabılar, erkek ayakkabılarının 4 büyük ana kategorisi
içinde yer alıyor. Takım elbiselerinizi kusursuzca
bütünleyecek monklar, centilmen stilin vazgeçilmez
parçalarından. Rahat ve sıradışı seçimler yapmak istiyorsanız, özellikle iki tokalı monklara yatırım yapmalısınız.

659-706 F
ÇİFT KAYIŞLI TOKALI
LACİVERT MONK

659-706 F
ÇİFT KAYIŞLI TOKALI
TABA MONK

612-717 F
ÇİFT KAYIŞLI TOKALI
RUGAN MONK

237,80¨

237,80¨

237,80¨
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BROGUE
&WINGTIP

FULL
BROGUES
Adından da anlaşılacağı üzere
(tam zımba) ayakkabının burun
kısmında, bağcık sisteminin
bittiği yerde ve arka topukta
zımbalar bulunduran ayakkabı
tipidir. Ayrıca burun kısmında
madalyon bulunur.

SEMI
BROGUES
Yarı zımbalılar, tam zımbalı
ayakkabılardan farklı olarak ön
kısmında kanat bulunmayan
düz bir çizgi halinde zımbaları
bulunan ayakkabıdır.

Zımbalı
ayakkabılarınızı kot
pantolon, chino veya
casual pantolonlarla
kombinleyebilirsiniz.
Özellikle blazer veya
tüvit ceket ve kot
pantolonlarla uyum
içindedir. Kravat ile
gidilen davetler için
uygun ayakkabılar
olmaması ile birlikte
yarı resmi davetlerde
kullanılabilir.

QUARTER
BROGUES
Çeyrek zımbalılarda ise sadece
ön burun kısmında düz şekilde
zımbalar bulunur. Arka topukta
zımba ve ön kısımda madalyon
bulunmaz.

LONGWING
BROGUES
Kanatlı ve zımbalı modellerdir.
Tam zımbalı olanlardan farkı
ise, zımbaların düz çizgi
şeklinde devam ederek arka
topukta buluşmasıdır.

8

G

eleneksel olarak dekoratif
delikleri bulunan, çok parçalı ayakkabılar “Brogue” olarak adlandırılıyor. Brogue ayakkabılar
Türkçe’de ise zımbalı ayakkabılar olarak da geçiyor. Wingtip ise tamamen
zımbaların şekliyle alakalı. Burun kısımlarındaki zımbalı işlemelerin kuş
kanadına benzemesiyle wingtip adını

almışlardır. Genellikle brogue ayakkabılar oxfordlarla karıştırılırlar fakat
aralarındaki fark; oxfordun bağcık
sistemi ile ilgili bir terim olması, brogue tanımının ise ayakkabı üzerindeki işlemelerle ilgili olmasıdır. Brogue
veya wingtip bir ayakkabı aynı zamanda oxford veya derby modeli olabilir. Brogue ayakkabıların ilk olarak

8006 S-1

8094 T-3

219,90¨

219,90¨

tasarlanmasının nedeni ise üzerinde
bulunduğu deliklerden suyu tahliye
etmesidir. İrlanda ve İskoçya’da açık
havada ve bataklık bölgede çalışan işçilerin ayakkabılarından giren suların
boşaltılması için üretilen bu ayakkabılar, günümüze gelindiğinde en havalı ve en stylish ayakkabı türlerinden
biri olmuştur.
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YAZ
BOYUNCA
SAHNEDE

TEKNE
AYAKKABISI
Özellikle tatillerde ve
şehirde hafta sonları tercih
edilen boat shoes yani tekne
ayakkabıları; genellikle
yumuşak deri veya süet
gibi malzemelerden
üretilmiş yumuşak tabanlı
ayakkabılardır. En iyi
dostları ise; beyaz bir denim
ve keten gömleklerdir.
Şort ve tişörtlerle de
kullanabileceğiniz
bu ayakkabılar hafta
sonlarının ve tatillerin
vazgeçilmezi olacak.

Ceketlerin çıktığı, kıyafetlerin daha fazla
renklendiği yaz aylarında erkeklerin ayakkabı
seçimleri her zamankinden daha fazla göze
çarpar. Daha rahat ve spor giyindiğimiz sıcak yaz
aylarında her erkeğin gardırobunda bulunması
gereken 3 ayakkabı ise olmazsa olmazlardan!

8434 Y-1

8434 l-1

185,80¨

185,80¨

TABA
DERBY

G

eleneksel kış stilinizi ve ofis giyiminizi yaz aylarında biraz daha
sporlaştırmak için kullanabileceğiniz taba renkli, yumuşak tabanlı bağcıklı
bir ayakkabı ile hem rahat edecek hem de
şık bir görünüm yakalayacaksınız. Casual
kombinlerinizle kullanabileceğiniz taba bir
derby, blazer ceket ve kot pantolonlarınızla
uyum sağlayacak.

8635 C-8

205,80¨

BEYAZ
SNEAKER

E

rkeklerin sorgulamadan kullanabileceği bir kombin varsa o da; kot pantolon ve beyaz bir spor ayakkabıdır.
Özellikle paça kısımları darlaşan jeanlerle
uyum sağlayan beyaz sneakerlar yaz boyunca sokakta, yürüyüşte hemen hemen
her yerde kullanabileceğiniz banko bir
ayakkabı modeli.

8502

205,80¨

STİL KODLARI
Takım elbiseler
Casual kombinler
Kravatsız takımlar

8740 E-8

205,80¨
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GERÇEK BIR
CENTILMEN
H

er daim şık ve stil
sahibi tam bir beyefendiden söz ediyoruz. Sofistike ve rafine bir zevke ve stile sahip olan, farklı
tarzları farklı beğenileri olsa
da işin özünde kendine ait
bir dünyası ve değerleri olan
gerçek bir centilmenden…
Gerçek bir centilmen nasıl giyinir sorusunun cevabı aslın-

da çok karmaşık. Çünkü bir
beyefendi hiçbir zaman abartmadan şıklığı yakalayan, her
zaman doğru orantıyı kuran
ve kalabalıkların arasından
ayırt edilen biridir. Öte yandan gerçek bir beyefendi sadece kıyafetleri ile değil davranışları ve hareketleriyle de
tam bir centilmendir. Nerede
nasıl davranacağını bilen, ka-

8518

193,80¨

dınlara salon kurallarına göre
davranan ve sadece üslerine
değil tüm insanlarla nazik ve
saygı çerçevesinde hareket
eden biridir. İşte centilmen
olmanın en büyük sırlarından
biri de bu, başka her şey öğrenilebilir fakat beyefendi olmak doğuştan gelir.

Karanlık kırmızı veya
yanık kırmızı olarak
tabir edebileceğimiz
oxblood renginde
bir püsküllü loafer
mutlaka sahip
olmanız gereken
ayakkabılardan.
Siyah, lacivert, haki,
bej, kahverengi
gibi birçok renkle
kullanabileceğiniz
için çok yönlü bir
tercih olacak!

8117 B-1

219,90¨

STİL KODLARI
Bedene oturan,
kişiselleştirilmiş
takımlar
Gündüz gri ve
lacivert gece ise
siyah takım
Görünümünüzü
tamamlayan özenle
seçilmiş ayakkabılar
Teninizi asla
göstermeyen uzun
konçlu çoraplar
Yaka mendili, kol
düğmesi, saat,
ayakkabı ve kemer
Siyah boğazlı kazak
Blazer ceketler
İmzanız haline
gelmiş bir parfüm

8012 S-1

219,90¨

Burun kısmı cap-toe olarak tasarlanmış siyah bir
derby modeli, günlük yaşam ve yarı resmi davetler
için mükemmel bir ayakkabıdır.
10
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Ö

zel davetler ve iş toplantıları için takım elbise
giymek asla yeterli değildir. Kıyafetlerinizin
kişiliğinizi yansıtması ve stilinizin
imzanız olması gerekir. Ayrıca stil sahibi olmanız
için de daha önce hiç giymediğiniz bir şeyi giymek,
beğenmediğiniz bir parçayı satın almak ve tarzınızdan
ödün vermek zorunda değilsiniz. Kendinizi çok
iyi tanımak ve size nelerin yakıştığını bilmek,

elegan ve şık görünmenin birinci kuralıdır. İçinde
rahat edemediğiniz kıyafetlerle kendinizi güvende
hissetmeniz nasıl olanaksızsa, tarzınıza uygun
olmayan bir parçayla da şık görünmeniz olanaksız.
Öncelikle kendinizi tanıyın. Rahatına düşkünlerden
misiniz? Yoksa sıkı bir trend avcısı mı? Peki
modellerde gördüğünüz kıyafetleri denediniz ve
kendinize yakıştırdınız mı? Tüm bu soruların

cevapları aslında sizin tarzınızı belirleyecek anahtar
ipuçlarına ulaşmanızı sağlayacak. Kendinizi tanıdıktan
sonra ufak değişikliklerle her yerde tarzınızdan söz
ettireceksiniz. Belki renkli bir çorap, kolunuzdaki
saat, klasik bir takım elbisenizle kullanacağınız iddialı
bir kravat gibi minik dokunuşlarla farklı bir görünüm
yakalayabilirsiniz. Unutmamanız gereken tek şey ve
her şeyden önemlisi kıyafetlerinizi nasıl taşıdığınız...
11
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RENKLER &
NISANTASI

Geçen sezon
sokak modasının
vazgeçilmezi
olan ve
erkek stiline
damga vuran
rengarenk
loaferler, bu
sezon da iddialı
yükselişlerini
sürdürüyorlar.

12

Yeşil, kiremit, mavi ve sarı
gibi renklerin en çok yakıştığı
modellerden loaferlar bu yaz
da, stil sahibi erkeklerin en
iyi adımlarına eşlik edecek.
Chino pantolonlar ve jeanlerle
elegan bir etki yaratan
loaferlar, rahatından ödün
vermeden trendi görünmek
isteyenler için!
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İncecik şeritlerin sepet
tarzında örülmesiyle elde
edilen bu ayakkabılar
vintage giyim tarzının da
demirbaşlarından. 60’lı yıllara
selam gönderen sepet örgülü
loaferlar, polo yaka tişörtler
ve kanvas pantolonlarla
özellikle uyum sağlıyor. Şehrin
tam ortasında, tatilde veya iş
hayatında da kullanabilirsiniz.
Stilinizi tamamlamak için deri
bir kemer ve deri kayışlı bir
saat yeterli!

Deri veya süet loaferların en
özel alternatiflerinden sepet örgü
tarzında tasarlanmış püsküllü
modelleri seçkin ve farklı bir stili
olan erkeklere hitap ediyor.

VINTAGE ETKISI
8413 Z-1
Renkli loaferlar daha fazla tercih edilse de
beyaz bir ayakkabı doğru kombinlendiğinde
sizi diğerlerinden farklı kılacaktır. Buz
mavisi bir kot pantolon, beyaz gömlek ve
omuzlarınıza alacağınız breton çizgili bir triko
ile en şık adımlarınızı atacaksınız.

235,80¨

8413 K-2
Tekne ayakkabısı tarzında zımbaları ve ipleri olan kahverengi
loaferınızı baştan ayağa beyazlarla kombinlemek ayakkabınızı odak
noktası haline getirecektir. Aynı renkte bir kemerden yardım almayı
unutmayın!

8428 B-2
Bordo bir ayakkabı hemen hemen her kıyafetle uyum sağlayacak
joker bir parçadır. Yine de tavsiyemiz; dingin bir görünüm için bej
pantolon ve beyaz bir gömlekle; daha dinamik bir görünüm için ise
kot pantolon ve renkli tişörtlerle kullanın.

8428 Y-4
Yeşillerin en iyi dostu, doğadaki karşılığı
da olan kahve tonları olsa da bu sefer
bir değişiklik yapın ve yeşil loaferınızı
mavilerle kombinleyin

235,80¨

235,80¨

235,80¨
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STİL KODLARI
Kot pantolon ve
sweatshirtlerle
Kanvas pantolon
ve merserize
trikolarla
Hırka ve deri
montlarla

Sokak stilinin en güncel,
en trendy ayakkabılarının yer
aldığı “Style Mix” Koleksiyonu
beyaz tabanları ve özgün renk
paleti ile dikkat çekiyor.

EZBERLERI BOZ!
T

abanlarının düz olması ve topuk bulundurmaması ile klasik ayakkabılardan ayrılırken, sneakerslara benzerliği ile ön
plana çıkıyorlar. Fakat onları sneakerslardan ayıran en önemli özellik ise ayakkabının gövdesinin
daha klasik kesimlere sahip olması. İş hayatında severek kullandığınız derby bir ayakkabının,
düz ve lastik tabanlı olması size konfor sağlarken
aynı zamanda alışkın olduğunuz tarzınızı da yansıtmanıza olanak tanıyor.

14

8740 M-3
Bütün bir hafta boyunca klasik takımlarınızdan
yorulduğunuzda, serbest cumaları iple
çekersiniz. Cuma günü smart casual tarzınıza
uyum sağlayacak bir ayakkabı!

8426 Y-1
Klasik loaferların çok daha spor hali
sizi bekliyor! Taban kısmındaki lacivert
dokunuş ise sizin seçkin tarzınızı ifade
edecek küçük bir ayrıntı!

8702 L-3
Klasik bir derby modelini hiç böyle
düşündünüz mü? Taban kısmındaki şeritler
ve lacivert-kırmızı bloklarıyla marin stilinize
uyum sağlayacak bir parça!

205,80¨

201,80¨

219,90¨

TION
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KURALLARI
YIK!

A

lışkanlıklarımızdan vazgeçmek, tabuları kırmak biz erkekler için oldukça zordur. Yıllar yılı hep aynı
tarzda giyinir, aynı saatte kahvemizi içer ve
hatta sokağın hep aynı tarafından yürürüz.
Severek giydiğimiz ayakkabımız eskiyince yine aynısını alırız veya satın alırken iki
farklı rengini tercih ederiz. Fakat son yıllarda oldukça büyük bir gelişim gösteren moda
dünyası, sonunda biz erkekleri de hatırladı ve
artık sonsuz seçeneğimiz var.

D

eğişen moda akımlarının ışığında farklı ayakkabılara artık yatırım
yapmanın zamanı! Unutmayalım
ki; oxford ayakkabılar da ilk doğduğunda siyah-beyaz iki renkli olarak tasarlanmıştı.
8640 Y-4
Klasik penny loaferı farklılaştıran tek şey
beyaz tabanları değil. Taba detaylarla
zenginleşen yeşil ayakkabı görünümünüze
bambaşka bir hava katacak.

8611 G-9
Zımbalı süet derby modelini diğerlerinden
ayıran şey iki renkli olması. Minik sepet
örgülerin de yer aldığı madalyonlu ayakkabının
tabanları ise sizi çok rahat ettirecek.

205,80¨

205,80¨

RAHAT OL!

B

ir erkeğin vazgeçilmez parçalarından spor ayakkabılar, bu sezon
dolaplarda her zamankinden daha
fazla yer işgal edecek. Kimi zaman rengine kimi zaman modeline hayır diyemediğimiz sneakerslar ise başlı başına trend
parçalardan. Siz de rahatlığın sembolü bu
ayakkabılardan vazgeçemiyorsanız, şanslısınız çünkü son yıllarda takım elbiselerin bile altına giyilen spor ayakkabıların
yıldızı gün geçtikçe parlıyor. Beyaz bir
sneakersın olmazsa olmaz olduğunu daha
önceden belirtmiştik fakat yeşiller ve lacivertler de bu yaz merceğimiz altında!

8624 S-1
Dikişleri ve fermuar detayı ile kendine has
özel bir tarzı olanlar için seçkin bir model.

191,90¨

8502 Y-4
İkonik beyaz tişört ve kot pantolon ikilisini
yeşil sneakers en iyi şekilde tamamlayacak.

205,80¨
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