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Pánske mikiny do každej sezóny
Nami ponúkané pánske mikiny sú vyrábané len z tých najkvalitnejších materiálov, ktoré sú
naozaj trvácne. Kúpou tejto mikiny tak rozumne investujete do kvality, ktorá vydrží veľmi
dlhý čas. Pánske mikiny sa najviac hodia k športovému outfitu, ale využijete ich aj v rámci
voľnočasových aktivít doma či v práci.

text nad produkty

Farebne sú pánske mikiny v rámci ponuky prevažne v neutrálnych farbách tak, aby ich
bolo možné kombinovať bez ohľadu na použitú farbu outfitu. Zároveň sa snažíme dbať o
vašu spokojnosť a preto u nás nájdete všetky mikiny a iný sortiment až do veľkosti 5XL,
čím sa snažíme pokryť široké spektrum zákazníkov.

Značky pánskych mikín

Kronstadt
Spočiatku funky značka pôvodom z Dánska, ktorá vznikla počas hmlistej, chladnej noci.
Názov preto poukazuje na ruské mesto, v ktorom nastalo povstanie - ide teda o symbol
zmeny.

Dnes sa Kronstadt vyznačuje najmä minimalistickým štýlom. Pánske oblečenie značky
Kronstadt je preto nadčasové, kde hlavnú rolu zohráva detailný cool dizajn a dokonalá
kvalita.

Tee Jays
Opäť hovoríme o dánskej značke, ktorá je medzi mužmi obľúbená na celom svete. Pri
výrobe Tee Jays sortimentu sa dbá o precíznosť a kladie sa dôraz na detail. Náš e-shop
stevula.sk ponúka bohatý sortiment pre pánov od pohodlných tričiek cez luxusné košele až
po kvalitné hrejivé svetre.

BillyBelt
Značka BillyBelt pôvodom z Lille (Francúzsko) sa preslávila najmä výrobou a predajom
kvalitných pánskych opaskov. Časom sa značka BillyBelt natoľko rozšírila, že dnes ponúka
široké možnosti v oblasti pánskej módy a doplnkov vrátane spodného prádla. Ako jedna z
mála značiek si BillyBelt potrpí na ekológiu a šetrnú výrobu.

https://www.stevula.sk/znacka/tee-jays/?utm_source=tanganica&utm_medium=cpc&utm_campaign=tgh2dbc5a3ef487d21f0ececc619cd8c062&utm_term=CjwKCAiAxP2eBhBiEiwA5puhNSXayRqI6ixM3pbwMqbYlmygAOq4ZMo7HgaNOtgGA0Ul5qjwAGgsbRoCMW8QAvD_BwE&gclid=CjwKCAiAxP2eBhBiEiwA5puhNSXayRqI6ixM3pbwMqbYlmygAOq4ZMo7HgaNOtgGA0Ul5qjwAGgsbRoCMW8QAvD_BwE


Tajomstvo kvality pánskych mikín

Flísové pánske mikiny
Ak patríte medzi milovníkov tepla, flísová mikina je ideálnou voľbou. Najobľúbenejšou je
naša zelená pánska mikina Mountain s vysokým golierom, ktorá je zároveň vybavená
Ripstop materiálom, odolným voči poškodeniu.

Bavlnené pánske mikiny
Pánske bavlnené mikiny sú vyrábané najmä zo 100 % bavlny, ale aj z organickej bavlny s
prímesou recyklovaného polyesteru.

Ako príklad pánskej mikiny z organickej bavlny a recyklovaného polyesteru uvedieme vašu
srdcovku, a to Power mikinu s kapucňou, ktorú dodávame vo všetkých veľkostiach, čo
taktiež prispelo k jej obľúbenosti medzi našimi vernými zákazníkmi.

Ponuka pánskych mikín stevula.sk

Pánska mikina s kapucňou
Keďže je mikina stavaná prevažne do sychravého počasia, kapucňu preto určite využijete.
Váš favorit medzi pánskymi mikinami s kapucňou je Power šedá mikina.

Pánska mikina bez kapucne
Imidžovka, ktorá zahreje - aj takto sa označuje pánska mikina, ktorá nie je vybavená
kapucňou. Najlepšie však zahreje pánska mikina Urban zo 100 % bavlny.

Pánska mikina s vysokým golierom
Pánske mikiny s vysokým golierom, prevažne so zapínaním na zips, je ideálnou alternatívou
za sveter do chladného počasia. Naša čierna pánska mikina s golierom, ktorá sa perfektne
hodí ku všetkému, je dokonca vybavená bočnými vreckami.

3 TOP pánskych mikín

1. BillyBelt ako naša doposiaľ jediná pánska mikina z vás urobí pravého gentlemana.
Francúzi sú veľkí detailisti, čoho dôkazom je aj táto vysokokvalitná a štýlová pánska
mikina.

2. Bavlnená pánska sivá mikina Tee Jays s kapucňou, ktorá je vybavená maximálnou
odolnosťou voči chladu je síce vyššej gramáže, ale je prispôsobená na každodenné
spoľahlivé nosenie.

3. Predstavujeme vám klasiku  z veľmi príjemného materiálu s elastickými manžetami a
pásom. Pánska mikina Tee Jays je melírovanej farby a hodí sa v rámci street štýlu,
pričom dizajnovo pripomína mladistvé prevedenie.

https://www.stevula.sk/cierna-mikina-s-golierom/
https://www.stevula.sk/cervena-basic-mikina-s-kapucnou/
https://www.stevula.sk/tmavosiva-basic-mikina-s-kapucnou/
https://www.stevula.sk/modra-mikina-urban/
https://www.stevula.sk/cierna-mikina-s-golierom/
https://www.stevula.sk/zelena-organic-mikina-billybelt/
https://www.stevula.sk/siva-mikina-s-kapucnou/
https://www.stevula.sk/modra-melirovana-mikina/


Nezabudnite odoberať náš newsletter, kde sa ako prví dozviete o každej akcii či novinke.


