
PUMA podkręca tempo najnowszą kolekcją FENTY, której dyrektor kreatywna –
Rihanna – po raz czwarty prezentuje swoje projekty. Zderzenie dwóch światów:
surfingu z motorsportem dało w efekcie fascynującą mieszankę mody, sportów
ekstremalnych i plaży. Letnia aura rozkwita dzięki wyrazistemu brandingowi, śmiałym
detalom i przypływie neonowych barw. Ta kolekcja jest gotowa by podbić fale i Wasze
serca.

W zgodzie z DNA współpracy FENTY PUMA by RIHANNA, piosenkarka kontynuuje grę
przenikania się sylwetek męskich oraz damskich, a oversize'owe kształty zostały
zestawione z seksowanie obcisłymi krojami body-con. Must-have z kolekcji powracają
w nowej formie, odpowiedniej dla cieplejszych pór roku.

Zachwyca specjalnie dostosowana do sezonu gama kolorów i materiałów. Klasyczny

Track Suit pojawił się w oryginalnej wersji inspirowanej surfingiem z neonowymi

detalami oraz skórą pokrytą cienką warstwą lekkiej gumy. Kultowe wiązane legginsy w

tym sezonie przykuwają wzrok za sprawą elastycznych linek przypominających te do

skoków bungee i zmysłowych wycięć, jak też elektryzujących kolorów. Fani FENTY

PUMA od razu wypatrzą wcześniej niespotykane detale – swoją premierę mają też dwie

grafiki Rihanny, czyli tryptyk oraz motyw zniekształconej szachownicy, które zdobią

bestsellerowe koszulki z długim rękawem, t-shirty i oversize'owe bluzy.

„Ta kolekcja jest 
mieszanką dwóch 
światów: motocrossu 
i surfingu. 
Prawdziwym 
wyzwaniem było 
połączenie ich ze 
sobą, ale w efekcie 
powstała idealna 
kombinacja,” 

- Rihanna

PUMA & RIHANNA: GŁOŚNA KOLEKCJA TRAFIA DO SKLEPÓW
SURFERSKI SZYK SPOTYKA MOTORSPORT NA SS18



#FENTYXPUMA

Po więcej informacji na temat FENTY, PUMA oraz współpracy odwiedź www.puma.com/rihanna lub

rihannanow.com. Obserwuj markę PUMA na Instagram, Twitter, Snapchacie

i Facebook oraz FENTYxPUMA na Instagramie.

Za każdym razem zaskakująca i nieoczekiwana, kolekcja kusi po raz pierwszy także
linią kostiumów kąpielowych. Wśród projektów warto zwrócić uwagę na podkreślające
naturalne atuty sylwetki mono-kini czy bikini. Propozycje doskonale sprawdzą się na
imprezy nad basenem, a także jako część stylizacji streetowych. Linia plażowa
uzupełnia się z obowiązkowymi elementami letnich stylizacji jak np. bluzy Terry
Toweling Hoodies, sportowe Oversized Graphic Sweatshirts, czy szorty Basketball i tzw.
Booty Shorts. Wszechobecne neony, żelowe printy wyglądające na świeżo wykonane,
pianki, zamki i gumowe naszywki przenoszą nas do świata surfingu i kultury sportów
wodnych.

Oddając hołd historii PUMA w sporcie motorowym, Rihanna zinterpretowała klasyczne
ubrania mistrzów wyścigowych i stworzyła looki wykonane z technicznych materiałów,
takich jak lekka skóra, nylon, oraz zaawansowana technologicznie siateczka.
Techniczne kombinezony wyścigowe i spodnie do jazdy na motorze ozdobiono grafikami
z kraciastą flagą i sportowymi motywami sprawiając, że sporty motoryzacyjne przeszły
od forever faster i wkroczyły w fazę forever fashion.

Model Creeper przeszedł przemianę dzięki neoprenowym materiałom, transparentnej
podeszwie i elastycznemu sznurowaniu. W kolekcji znajdziemy także sexy sandały
japonki na obcasie, sznurowane szpilki do kostek oraz buty wiązane elastycznymi
linkami z kotem PUMA na obcasie. Nie ma sezonu wiosenno-letniego bez klapek
FENTY – tym razem w formie espadryli z kombinacji skóry, neoprenu i nylonu. Buty
w odcieniach Deep Forest Green, Triple Black i Golden Beige z przypominającymi
skarpetki wykończeniami podkreślają detale z miękkiego zamszu.

Wśród dodatków królują jaskrawe torby na ramię, metaliczne i puszyste Barrel Bag,
a także inspirowane surfingiem opaski na nogę i chokery „ochlapane” logo
FentyxPUMA. Nie zabrakło również chroniących przed słońcem daszków, czapek
baseball'ówek z nylonowym brandingiem czy gumowych spinek. Do pozostałych
unikalnych akcesoriów dołączyły torby Scuba Duffle, różnorodne wzory plecaków oraz
pokaźnych rozmiarów model Bum Bag

Pierwszy drop wiosenno-letniej kolekcji FENTY PUMA by RIHANNA pojawi się 15 marca

w wybranych sklepach stacjonarnych i na PUMA.com. Kolejny 30 marca, a w kwietniu i

maju dostępne będą kolejne modele.

http://www.puma.com/rihanna lub rihannanow.com
http://www.instagram.com/PUMA#_blank
http://www.twitter.com/PUMA#_blank
http://www.facebook.com/PUMA#_blank
http://www.instagram.com/FENTYXPUMA#_blank

