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Materiał prasowy                                                                       Warszawa, 23 września 2015   

 

Lookbook - kolekcja 

jesień – zima 2015 marki 

Dalia  

 

Najnowsza kolekcja marki Dalia na 

jesień-zimę 2015 to kwintesencja 

kobiecości w różnorodnym jej 

przejawie: delikatna, szykowna, 

zmysłowa, silna i nowoczesna.  

 

 

Gabriela  

Delikatność  

Zwiewność  

Dziewczęcość 

 

Idealny zarówno dla młodej 

kobiety, jak i dojrzałej kobiety, 

która chce  poczuć się dziewczęco. Linia łączy klasyczną czerń z kwiatowymi motywami w 

delikatnych kolorach, 

nadrukowanymi na tiulowym 

materiale i uzupełnionymi 

dyskretnym, eleganckim 

haftem.  

 
Model Gabriela  

Dostępność w konstrukcjach: push 
up K03, semi- soft K24, soft K26, 
spacer K17  
Figi klasyczne, stringi, szorty 

 

 

Nadine 

Szyk  

Elegancja 

Klasyka 
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Biustonosze i figi  są w monochromatycznej czerni. Wykonano je m.in. z tiulu, na który 

naszyto wycinane laserowo 

motywy roślinne. Takie 

wykończenie sprawia, że 

każda kobieta poczuje się 

jeszcze bardziej kobieco i 

luksusowo.  

 
Model Nadine 
Dostępność w konstrukcjach: 
semi- soft K24, soft K26 
Figi klasyczne, figi maxi, stringo-
szorty 

 

Selma 

Zmysłowość 

Seksapil 

Pewność siebie 

 

Subtelna pastelowa zieleń o 

pistacjowym odcieniu 

została przełamana 

czarnym haftem, który podkreśla uwodzicielski charakter tego modelu. Niepowtarzalne, 

geometryczno-kwiatowe wzory akcentują wyjątkowy charakter Selmy.  
 

Model Selma 
Dostępność w konstrukcjach: soft K02, 
big K22, semi- soft K24, K28 
Figi klasyczne, stringo-szorty, bokserki 

 

 

Pearl 

Siła 

Niezależność 

Nonszalancja  

 

Kobieta, która ma te cechy nie 

potrzebuje zbędnych dodatków. 

Odzwierciedla to model Pearl, w 

którym uwaga skupia się na 

intensywnym, 

monochromatycznym kolorze, 

będącym połączeniem 

królewskiej purpury i 

intensywnego niebieskiego 

odcienia. Także hafty zdobiące 

bieliznę mają ten sam kolor. 

Idealna propozycja dla 

zdecydowanej, pewnej siebie 
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kobiety.  
 
Model Pearl 
Dostępność w konstrukcjach: semi- soft 
K24, soft K26, big K27  
Figi klasyczne, figi maxi, stringi 

 

 

Doris 

Nowoczesność 

Minimalizm 

Ponadczasowy styl bycia 

 

 Powtarzalne, kwiatowe hafty 

zostały zastąpione 

geometrycznymi, nowoczesnymi 

wzorami, wyszywanymi nicią w 

kolorze ciemnej śliwki, które 

kusząco wyróżniają się na 

delikatnym podkładzie w 

kremowym kolorze.  

 
Model Doris 
Dostępność w konstrukcjach: push up 
K03, semi-soft K24, soft K23. 
Figi klasyczne, stringi, szorty 

 

 

 
 

Firma DALIA z sukcesem produkuje ekskluzywną bieliznę damską już od 1994 roku. Projekty wychodzą 

naprzeciw oczekiwaniom kobiety nowoczesnej, ceniącej sobie elegancję i wygodę. W ofercie znajdują się 

obwody od 60 do 95, a miseczki od rozmiaru A do rozmiaru M. Kolekcje to nie tylko klasyczna biel, beż i czerń, 

ale także różnorodna gama barw, zgodna z aktualnie obowiązującymi trendami mody. Produkty z metką Dalia 

- to efekt wizji, kreatywności i fantazji projektantki marki, która pragnie, by kobieta w oferowanej przez markę 

bieliźnie czuła się pięknie i powabnie. Firma łączy wysoki komfort użytkowania z niebanalnym i unikalnym 

wzornictwem. Do produkcji bielizny wykorzystuje surowce przyjazne dla ciała i tylko od sprawdzonych 

dostawców oferujących wysoką jakość materiałów z Włoch, Szwajcarii, Austrii, Francji oraz Polski. Wszystkie 

sprzedawane przez firmę produkty wyprodukowane zostały w Polsce z zachowaniem najwyższych standardów 

jakości i z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego.  

 
Kontakt dla mediów: 

Aleksandra Staszewska, Triple PR 
tel. 22 216 54 20, 722 100 505 

aleksandra.staszewska@triplepr.pl 
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