
Дизайнерски
връзки за обувки!

За първи път в България –
еластични, те са движат заедно с вас,
и никога не се развързват!
+* за първи път в света –
СВЕТЛО-отразителни!

 
НОВОТО
световно открие от 2017,
по патентиран дизайн
Мартинас Казимиеренас,
вече е и у нас!

 
Навън, в дискотека, на концерт, или велосипед,
тези връзки ще пробляснат мистериозно,
и показват, че там, да там сте ВИЕ!



sport lovers



Нашите тестове показаха,
че независимо от начина на
използване – тези връзки
стоят завързани!



for shoes

Дизайнерските връзки за
подходящи и за официални
обувки!

Елегантен и моден аксесоар,
който ще внесе живот и цвят
в офиса, а също и в забавленията!

Добре дошла НОЩ!
Добре дошли, танци!

 
*към всеки цвят връзките на можете
да добавите светлоотразителна значка,
или друг детайл.



long

УНИКАЛНИ - 100 см,
за първи път толкова дълги!

Подходящи за всякакви спортни
обувки и маратонки!

Цветове:
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ!
За първи път – световна иновация!!
класическо черни
ярко оранжеви
неоново жълто-зелени      

Материали:
50% каучукова нишка,
50% полиестер,
устойчиви метални елементи
          

Размери
Дълги (100 сm)
за маратонки, обувки за
спорт и свободно време



страница 6 – нова –

кулаж от връзки за маратонките и тези
3 кадри SNEAKERS – от сайта www.march.lt

с текста –

ЗА ПЪРВИ път – ластични връзки, които не се
развързват! Подходящи за спорт на закрито,
и на открито!

На първо място, TIE Free означава, че няма повече
връзване на възел на вашите връзки. Еластичният
характер на нашите TIE Free позволява да стъпитев
и извън обувката с лекота, без за връзвате и
отвръзвате връзките си.

На второ място, TIE Free прави всяка обувка
по-удобна обувка. Еластичните връзки от ново
поколение, намаляват налягането и ви позволява
да се движите по-свободно.

За първи път можете да избирате между
четири ярки цвята, а защо не – Да изберете
и четирите?
Светло отразителния модел е отличен както
за дискотека и нощен клуб, за да проблявате
мистериозно, и отличен избор за любителите
на велосипед нощем

Опаковани луксозно в дизайнерска пощенска
картинка са готови да бъдат подарени на вашите
приятели, любими, деца, или баба.

И, на вас, разбира се!



basic

Цветни, ДРЪЗКИ, удобни,
качествени, смислени!

Цветове:
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНИ!
За първи път – световна иновация!!
класическо черни
ярко оранжеви
неоново жълто-зелени      

Материали:
50% каучукова нишка,
50% полиестер,
устойчиви метални елементи
          

Размери
Дълги (50 сm)
многофункционални – и за
спортни и за официални обувки!



В красива опаковка –
Новите tie – free са оригинален
дизайнерски подарък!

Можете да завържете или
развържете някой, с тази
изненада, а защо не – и да
ги подарите на себе си!

50cm



Различни, многоцветни,
луксозно опаковани –
Изберете 1 цвят, а защо не
и всичките?

100 cm
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