


Looks by Luks SS20

Harmonia. Ciepło. Siła. Tak wiele nas łączy, choć równie wiele dzieli.
Kilometry, historia, kolor, rozmiar, kultura.
Kobiecość nie zna granic i nie poddaje się klasyfikacji.
 
Kolekcja na sezon SS20 to dowód na to, że różnorodność oznacza piękno, a słowo inna” 
znaczy jedyna w swoim rodzaju. Wyjątkowa.
Taki jest też najnowszy projekt Looks by Luks – DIVERSITY – inspirowany odmiennymi 
kulturami, zrzeszający cztery inspirujące artystki. Zachwycający soczystymi kolorami, 
inspirujący potężną dawką energii i zarażający optymizmem.

Każdy z autorskich wzorów to subtelne nawiązania do pochodzenia
i zarazem odrębna  historia wyrażona w sztuce zdobiącej flagowe produkty marki.

African Clash 
autorstwa Natalii Trochowskiej inspirowany skąpaną w słońcu afrykańską sawanną. 

Yuzen Paper 
zaprojektowany przez Nataszę Kwiatkowską  inspirowany japońską harmonią.

Arabic Paisley 
autorstwa Poli Augustynowicz inspirowany arabskim światłem i symetrycznymi mozaikami.

Fearless Females 
projektu Karoliny Niedzielskiej nawiązujący do szeroko rozumianej kobiecości i siły.



Looks by Luks to pierwszy w Polsce koncept, który od ponad 2 lat zachwyca kobiety oryginalnymi nakryciami głowy.
Przepiękne, ręcznie wykonane turbany, opaski i gumki do włosów  w szerokiej gamie kolorów są szyte w Polsce z dzianin ekologicznych, 
pozyskiwanych w zgodzie z etyką.
W duchu współtworzenia nurtu SLOW FASHION i w imię idei ZERO WASTE, marka stawia na kreowanie wielofunkcyjnych produktów,
które można nosić na wiele sposobów, a przy tym charakteryzują się trwałością i wysoką jakością wykonania, eliminując tym samym nadmierny 
konsumpcjonizm.

Turbany, od wieków obecne w wielu kulturach, w naszych oczach stanowią pomost między światami, tymi geograficznymii duchowymi, 
pozwalając noszącym je kobietom wyrazić własne „ja” na nieskończenie wiele sposobów.

 

.
 



 W tym sezonie do portfolio marki dołączają dwa nowe 
produkty. Szlachetne, lniane kimona, krojem nawiązujące 
do klasycznych japońskich YUKAT. Do tego 
komplementarne pasy Head & Body Wrap, które można 
motać dookoła swojej głowy i ciała tworząc nieskończoną 
ilość wariantów: afrykański półturban, chusta wpleciona 
we włosy niczym u ikon mody z lat 70, fantazyjny top na 
letnie upały lub pasek podkreślający talię. Tyle w jednym.

Kolekcja DIVERSITY to pochwała kobiecości i światełko 
ukazujące drogę do głęboko skrywanych w sercu marzeń, 
jakie każda z nas może spełniać – nawet, jeśli podążamy 
różnymi drogami, wbrew wszelkim przeciwnościom losu.

Część dochodu ze sprzedaży produktów z kolekcji 
zostanie przeznaczona na wsparcie fundacji KOSMOS, 
której celem jest wzmacnianie poczucia siły i wartości 
dziewczynek i kobiet oraz tworzenie środowiska wolnego 
od ograniczających je stereotypów. 
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Cała kolekcja, dostępna będzie w sklepie online
już dziś wieczorem, a od 18 maja stacjonarnie
w ATELIER Luks & PopUp Store w Sopocie.

Atelier LUKS & Pop Up Store
Haffnera 42, Sopot
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