
 

V Praze, dne 5. 10. 2014 

Vánoce s F&F budou letos mimořádně hravé i neodolatelně svůdné...  
Nová vánoční kolekce britské módní značky F&F přináší jako každým rokem i letos bohatou 
nadílku dámského, pánského i dětské oblečení a obuvi, dále spoustu originálních doplňků, 
šperků, dárkových setů, sexy kousků pro společné chvilky, stejně jako veselých vánočních 
vychytávek. Každý tak bezesporu najde to své, záleží jen na Vás, zda preferujete spíše 
praktické dárky nebo raději odlehčíte situaci něčím zábavným. Vánoce jsou především 
časem svátečním, který si zaslouží řádnou péči a pozornost. Nahlédněte proto spolu s námi 
alespoň na chvilku pod pomyslný závoj ledových Vánoc – sami uvidíte, že módní tvůrci F&F 
věnovali přípravě kolekce maximálně péči a máme se společně na co těšit... 

)  )  )  

Dámská kolekce XMASS 2014 nabízí chladný půvab, módní eleganci i hřejivou ženskost... 
Mezi klíčové kousky patří zlaté žakárové šaty či šortky, overaly a především pak kimono, 
jeden z trendů letošní sezóny, a to v luxusním provedení z tzv. leptaného sametu, jež 
podtrhuje svůdná bordově-černá barevná kombinace. Letošní kolekce vskutku nechá 
vyniknout všem ženským zbraním, a to i přes chladné zimní měsíce... 

$  $  $  



Ani v pánské kolekci XMASS 2014 není nic ponecháno náhodě – letos slaví návrat styl 
zvaný „elegantní gentleman“. Jinými slovy, hlavním trendem je vyštíhlená silueta, 
samozřejmostí pak dokonale padnoucí střih. Z klíčových prvků jmenujme především temně 
modrý tartan či tmavě hnědé dlouhé kabáty se vzorem kohoutí stopy. K absolutní dokonalosti 
chybí jen tmavomodrý námořnický šátek. Pokud tento outfit budete chtít přeci jenom trochu 
odlehčit do méně formální podoby, pak jednoduše sáhněte po tmavých sepraných jeansech 
– budete se cítit pohodlně a charisma zůstane bez poskvrnky... 

)  )  )  

Vánoční svátky jsou především časem radosti a her, proto vytvářet kolekci  a styling pro děti 
musí být především zábava...  

)  )  )  

V případě zájmu o více informací, fotografie v tiskové kvalitě či o návštěvu F&F Showroomu  
jsme Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech. 

Veškeré fotografie (image i produktové,) jsou zdarma ke stažení na naší nové platformě  
pro novináře PR Media Store na adrese http://prmediastore.appspot.com/login   

Chcete-li se dozvědět více o aktuálním dění a F&F novinkách, staňte se naším fanouškem  
na Facebooku 

Lenka Komínková Helena Krausová 

http://prmediastore.appspot.com/login
http://www.facebook.com/pages/ff-ceska-republika/58784856707


PR Manažer F&F pro ČR PR Specialist 

lenka.kominkova@ffmoda.com  helena.krausova@ffmoda.com  

Pavla Švandy ze Semčic 13, 150 00 Praha 5 Pavla Švandy ze Semčic 13, 150 00 Praha 5 

GSM: +420 602 305 558    GSM: +420 774 303 508    

F-F.com  F-F.com 

mailto:lenka.kominkova@ffmoda.com
mailto:helena.krausova@ffmoda.com
http://f-f.com
http://www.ffmoda.com

