
PRŮVODCE
DŽÍNAMI 

PIERRE CARDIN

Najděte si dokonalý model džínů pro svou postavu a svůj styl, ať už sportovní,
klasický nebo elegantní. Náš džinový poradce vám představí nejoblíbenější
střihy a ukáže vám, jakými vlastnostmi se vyznačují. Naše pánská kolekce

nabízí módní rozmanitost pro každý styl, ať už džíny štíhlého nebo volného
střihu, v různých barvách a efektech oprání. 

Jaké džíny Pierre Cardin jsou pro vás ty pravé?



DIJON

Comfort fit džíny jsou jednou z klasik. 
S rovnými nohavicemi a širokým střihem 

se velmi blíží originálním džínům, 
které si v 60. letech našly cestu 

do evropského módního světa. Tyto džíny
stále bodují díky své robustnosti 

a pohodlnému střihu jako praktický
všestranný a módní společník pro volný čas.

V ležérní kombinaci s košilí a sakem
sportovního střihu rozhodně zapůsobíte.

Comfort fit je ideální pro muže, 
kteří preferují volný střih.



LYON
E X - D E A U V I L L E

Moderní fit džíny se nosí velmi pohodlně: 
pas je volně nad boky a nohavice jsou štíhlé,

ale ne těsně střižené. Střih je ideální 
pro štíhlé muže a harmonicky ladí 

s klasickým business i neformálním lookem.
Zkombinujte své modern-fit džíny s ležérním

svetrem nebo elegantní košilí pro opravdu
stylový vzhled.



FUTUREFLEX

Zúžený střih se vyznačuje úzkými
nohavicemi. Díky tomu jsou tyto džíny
ideální pro všechny muže, kteří chtějí

zdůraznit svou siluetu. Pro stylový vzhled
zkombinujte džíny s ležérním svetrem 

nebo elegantní košilí. Módní barvy od světlé 
přes tmavě modrou a šedou až po černou
přinášejí do vašeho šatníku rozmanitost.
Zúžené džíny Lyon tapered jsou součástí
kolekce Futureflex, která nabízí optimální

svobodu pohybu. Použitý materiál 
se vyznačuje vysokou pružností a vynikajícím

komfortem při nošení.

L Y O N  T A P E R E D



ANTIBES

Slim fit střih je ideální pro vysoké štíhlé
muže, protože podtrhuje štíhlou siluetu. 

Díky použitému efektu "opraných džín" jsou
také ideální pro městský a nekomplikovaný

volnočasový look – ideálně v kombinaci
například s ležérním tričkem a teniskami.
Slim fit střih je také ideální pro vytvoření

moderního neformálního business vzhledu.
Jednoduše doplňte džíny sportovní košilí 
a sakem. V každém případě si díky vysoce

kvalitnímu měkkému materiálu užijete
opravdové pohodlí.


