Leatherbrandsnow.ro a lansat noua colectie de pantofi
din piele pentru barbatii moderni si eleganti
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Odata cu sosirea primaverii, magazinul online Leatherbrandsnow.ro a lansat
pentru domnii care se regasesc in stilul clasic sau casual noua colectie de
pantofi din piele pentru barbati.

Magazinul comercializeaza pantofi din piele pentru barbati de la producatori care si-au
castigat notorietatea datorita faptului ca folosesc materiale de inalta calitate, care
sporesc confortul piciorului in timpul purtarii.
In catalogul virtual al magazinului Leatherbrandsnow.ro se pot gasi pantofi din piele
pentru barbati fabricati de urmatoarele branduri:
• Rieker• S.Oliver• Caprice• Marco Santini• Comodi
In ce stiluri se incadreaza pantofii din piele pentru barbati din noua colectie
prezentata si ce materiale au fost folosite la confectionarea lor?
Pantofii pentru barbati din piele fabricati de brand-ul Rieker sunt optimi pentru
purtarea zilnica. Fie ca trebuie sa va duceti la serviciu, fie ca trebuie sa participati la
un eveniment special, datorita materialelor folosite la fabricare si a designului, acesti
pantofi pentru barbati reprezinta o alegere ideala.
Noua gama de pantofi din piele pentru barbati cuprinde produse confectionate din
piele naturala neteda sau din piele intoarsa. Designul acestora prezinta perforatii care

permit pielii piciorului sa respire, iar talpile sunt din materiale flexibile si usoare. De
asemenea, branturile sunt confectionate tot din piele naturala, iar sistemele antisoc
inglobate in pantofi sporesc confortul. Designul pantofilor din aceasta gama prezinta
linii simple si discrete, ceea ce inseamna ca incaltamintea Rieker corespunde stilurilor
clasic-elegant sau casual.
Modelele de pantofi pentru barbati care corespund stilului casual sunt confectionate
din materiale cu insertii elastice, menite sa sporeasca gradul de confort al purtatorului
si au doua sisteme de inchidere: fie se pot inchide cu sireturi, fie sunt prevazute cu
sistemul de inchidere slip on. Pantofii din aceasta gama sunt confectionati din piele de
culoarea neagra, bleumarin, maro sau caramel, iar preturile variaza de la model la
model, in functie de design si materialele folosite, fiind cuprinse intre 199 ron si 339
ron. Reduceri la pantofii din piele pentru barbati
Barbatii care isi doresc sa isi cumpere o pereche de pantofi din piele vor beneficia de
reduceri daca se orienteaza catre incaltamintea din colectia veche. Magazinul online
Leatherbrandsnow.ro a redus substantial preturile pantofilor fabricati de Caprice,
Comodi, Marco Santini, s.Oliver sau Mirav.
Pantofii pentru barbati produsi de brandul Marco Santini se incadreaza in stilul casual,
la confectionarea lor s-a folosit pielea intoarsa, au nuante inchise sau deschise de
bleumarin, inchiderea este cu siret, iar captuseala folosita este din piele naturala.
Designul poate prezenta perforatii pentru a facilita respiratia pielii piciorului, varfurile
sunt rotunjite, iar branturile moi au menirea de a asigura confortul.
Pantofii marca Mirav au un design modern si fac parte din stilul casual si smart-casual.
Talpile acestora sunt foarte usoare si se armonizeaza din punct de vedere cromatic cu
restul pantofului. Culorile folosite sunt bleumarin sau gri, iar sistemele de inchidere
sunt cu siret. Designul, cusaturile si modelele aplicate, au drept sursa de inspiratie
cunoscutul stil Oxford. Preturile sunt reduse de la 169 ron la 135 ron.
Pretul pantofilor pentru barbati marca Comodi este redus cu 20%, iar incaltamintea
produsa de acest brand este ideala pentru barbatii care prefera un stil vestimentar
clasic.
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