La MİSURA 2015 İLKBAHAR RUHU...
CANLANAN DOĞAYLA BİRLİKTE LA MİSURA ’da DÖNÜŞÜM
BAŞLADI...
La Misura’da değişmeyen tek şey; eldikişi ile hazırlanan şık giysilerin kişiye
özel detaylardaki şık dokunuşları...
La Misura Koleksiyonunda dönüşüm her detay ve modelde kendini belli ediyor.
Modeller değişiyor....Fit pantalonlar yerini daha rahat pantalonlara, kısa ceketler de yerini
orta uzunluktaki ceketlere bırakıyor.
Kişiye özel ihtiyaçlara cevap veren tasarımı zengin terzi anlayışı ile çalışan La Misura
giysilerinde; üst giyimde telefonlar için özel cepler, monta dönüşebilen gizli üç düğmeli
ceketler, ince ama bol bölmeli portföyler ile rahatlığı ön planda tutmuş.
La Misura’nın yeni sezonunda ceket yakaları daha kapalı. Kruvaze ceketler yoğun kullanılmış,
düğmeler birbirine daha yakın çalışıldığı için düğmeleri açık olarak da kullanılablen ceketler
göze çarpıyor. . Kareli ve çigili kumaşlar özelikle ceketlerde çoğunlukla rastlanmakta.
Renk paletinde mavi, kum rengi, beyaz ve toprak renkleri mevcut. Gökyüzü maviliklerinin en
açığından en koyu gece mavisine kadar zengin ton skalası ile mavi baş rolde. Klasik
takımlarda gözalıcı renkteki aksesuarlarla kullanılan griler hiç olmadıkları kadar canlı duruyor.
Cesur kullanılan kombinlerde fuşya, yeşil ve kırmızı detaylar mevcut. En baskın detay rengi
yeşil; ana renk olma yarışında
Giysilerde kendinden dokulu kumaşlar bolca kullanılmış Pamuk, keten, ipek karışımlı nefes
alan kumaşlar ile hem doğallık, hem rahatlık aynı anda sağlanmış. Özellikle gün boyunca
tenimizde taşıdığımız kumaşların yine tenimizle uyumlu ve ahenkli olması yoğun iş
temposundaki kolay ulaşılabilir lükslerden biri haline geliyor.
İş giyiminde ön plana çıkan trendlerin en önemlisi formallikten uzaklaşan ‘business casual’
olarak adlandırılan giyim tarzı. Takımlar bu sayede özgürleşiyor. La Misura’nın “İşgiyim
Danışmanlığı”’ndaki cesur, ama bir o kadar da yerinde tavsiyelerine uyarak ısmarlayacağınız
giysilerinizle size özel sezonun trendlerini zahmetsizce yakalayabilirsiniz. Ne olursa olsun
özellikle iş adamlarının, modanın esiri olmadan renk ve oranlarına uygun kendi zamansız

modalarını yakalayabilmeleri, her zamankinden daha çok bu senenin gerçek unsuru olacağa
benziyor.
Daha yeni başlayan sezonla birlikte gardrobunuza bu detayları da gözönüne alarak bir daha
bakmak gerekebilir. Kombin takımlara kişiye uygun desen ve renkler yanında doğru
aksesuarları kullanmak stil danışmanların desteği ile daha çoklu seçenekler oluşturmanızı
sağlayacaktır. 2015 İlkbaharında şıklığınızı ve klas duruşunuzu kaybetmeden daha nasıl
rahat olabiliriz üstüne kurulmuş iş ve spor koleksiyonları ile epey keyifli giysilerimiz olacağa
benziyor.

www.lamisura.com.tr
La Misura Hakkında:
2009 yılında kurulan ve kişiye özel dikim hizmeti sunan La Misura, Levent’teki 4 katlı mağazasında erkek giyimine
dair tüm detayları barındırıyor. Gömlekten takım elbiseye, smokinden paltoya iş ve rahat giyimin başlıca
ihtiyaçlarını, tamamen kişinin vücut ölçülerine göre el dikişiyle üreten La Misura, müşterisine verdiği stil, gardırop
ve valiz danışmanlığı gibi sıra dışı hizmetlerle fark yaratıyor. Geniş kişiselleştirme imkanı sunan La Misura ürünleri,
şık ve detaylı bir aksesuar koleksiyonuyla destekleniyor.

