Încălțăminte de sezon – modele sub 200 de lei în
tendințe și ținute cu stil
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Încălțămintea adecvată sezonului de iarnă este un must have în orice
garderobă de damă. Alegerea unor ghete potrivite, care să poată fi integrate în
stilul personal al fiecăreia, de cele mai multe ori pune purtătoarele în
dificultate. Ghete scurte sau până deasupra gambei, cu șiret sau cu fermoar,
simple sau cu diferite inserții, din piele naturală, ecologică sau întoarsă,
adecvate unui stil sportiv sau elegant, negre, roșii, crem sau maro, gama
articolelor de încălțăminte este extrem de largă.

Ghete dama
Ce fel de ghete să alegi sezonul acesta?
Sezonul acesta se poartă ghetele confortabile, cu platformă, ghete ce ne duc cu
gândul la anii demult apuși, modele ce vor înveseli ținutele și vor crea un aspect șic,
elegant sau sofisticat. Alege ghete dama pentru mai putin de 200 de lei din magazinul
online One Fashion Room și bucură-te de modele confortabile, din materiale de
calitate și confecționate cu mare atenție pentru reprezentantele sexului feminin.
Ghetele stil botine, din piele ecologică întoarsă, cu șireturi sunt alegerea ideală pentru
zilele mai puțin friguroase și ploioase sau cu zăpadă. Sunt perfecte pentru purtări
zilnice, fiind extrem de comode și confortabile.

Ghetele în stil militar, negre sau maro, cu șireturi pe toată lungimea lor și cu o talpă
groasă sunt și ele printre preferatele sezonului, pot fi purtate în orice ținute casual,
atunci când vrei să adopți un stil military.
Alege o pereche de ghete cu platformă pe One Fashion Room atunci când vrei să
creezi o senzație vizuală de alungire a picioarelor. Ghetele cu platformă sunt din ce în
ce mai purtate în ultimii ani, devenind printre preferatele tuturor femeilor. Negre, kaki,
maro, vișinii, bej, roz, cu șireturi sau slip-on, cu fermoar, catarame și lanțuri pentru un
design unicat, ghetele cu platformă vor reuși să schimbe total aspectul unei ținute.
Ghetele stil botine, slip-on, din piele naturală sau ecologică, cu inserții de material
imprimant stil leopard sau accesorii precum lanțurile decorative, își regăsesc locul în
pantofarul unei femei.
Tot în categoria ghete dama pentru mai putin de 200 de lei vei regăsi și ghetele tip
șosetă. În culori precum negrul sau maro, vișinii sau bej, ghetele tip șosetă, cu o talpă
chunky au revenint în tendințe anul acesta.
Ghetele scurte cu toc, simple, sunt alegerea femeilor ce adoptă ținute elegante, fiind
perfecte pentru o zi la birou, o întâlnire de afaceri sau un eveniment formal. Sunt
extrem de comode și conferă ținutei un aspect sofisticat.
Cum să integrezi ghetele în ținute stilate?
Ghetele sunt accesoriile ce definesc ținutele călduroase de iarnă și pot fi purtate într-o
infinitate de stiluri. Există doar câteva reguli ce ar trebui respectate pentru ca outfiturile să fie cu adevărat senzaționale.
Dacă porți o pereche de ghete cu toc, acestea trebuie să fie confortabile pentru că în
caz contrar, ținuta nu va fi deloc elegantă și feminină. Optează pentru un model cu
toc pe One Fashion Room și poartă-le cu fuste, rochii și un pulover călduros peste.
Alături de blugi, ghetele creează ținute versatile, adaptate în funcție de context. Poți
purta ghete din piele întoarsă, jeanși, o cămașă și un palton pentru un stil office.
Optează pentru ghete military, jeanși largi și un hanorac pentru un stil casual. Le poți
combina chiar și cu o pereche de pantaloni de trening, nimeni nu se va opune.
În ținute alături de leggings, pantaloni skinny din piele, rochii, fuste, pulovere,
hanorace, paltoane, geci bomber, geci cu puf, ghetele au puterea de defini întregul
outfit.
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