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Pánske polokošele – buďte mužní
Chystáte sa na romantickú večeru, stretnutie s klientom alebo biznis poradu? Naša
polokošeľa zaručene očarí vaše okolie. Aj keď súčasný trh ponúka široké spektrum
pánskych polokošieľ, výnimočnosť našich polokošieľ tkvie v značkách. Na výber tak máte z
vysokokvalitných dánskych a nemeckých značiek, ako napríklad Tee Jays, Casamoda či
Kronstadt.

V ponuke ich nájdete výhradne z tých najkvalitnejších materiálov, akými sú merino vlna,
organická či SUPIMA® bavlna. Elegantné pánske polokošele tak dokážete skombinovať s
akýmkoľvek outfitom – čo je obrovské pozitívum.

Každý produkt vrátane pánskych polokošieľ máme fyzicky reálne odmeraný, čím vám
garantujeme, že sa trafíte do vašej veľkosti. Stačí odmerať dve miery a nakúpite úplne
presne. Vašu spokojnosť berieme vážne.

Vyberte si z našej jedinečnej ponuky, ktorá vám dodá mužnosť.

text pod produkty

Vďaka našej bohatej ponuke je často náročné vybrať si tú správnu polokošeľu práve pre vás.
Preto vám s výberom radi pomôžeme a zároveň vás zasvätíme do špičkového sortimentu
značkových pánskych polokošieľ.

Biele pánske polokošele
Biela farba predstavuje jemnosť, eleganciu a čistotu. Nosenie bielej zvyšuje dôveryhodnosť,
čo navonok prezentuje spoľahlivosť a priateľskosť. Biela vás bude dokonale sprevádzať
náročným biznis mítingom či v rámci prezentácie vašej podnikateľskej činnosti.

Muži prahnúci po priedušnosti polokošele si prídu na svoje s jedinečnou polokošeľou Albert,
ktorá ako jedna z mála disponuje logom v oblasti hrudníka. Jemnosť tejto polokošele
obmäkčí aj toho najdrsnejšieho muža. Vďaka dlhým rukávom využijete túto pánsku
polokošeľu aj v chladnejších mesiacoch.

Biele pánske polokošele ponúkame aj s krátkym rukávom rôznych materiálov, prevedení či
značiek.

https://www.stevula.sk/panska-polokosela-albert-organic/


Čierne pánske polokošele
Čierna je farba elegancie, luxusu a bohatstva. Z toho dôvodu je dopyt po čiernych pánskych
polokošeliach najväčší. Ukážte svoju dominanciu a úspech outfitom. Ponúkame 10 +
pánskych polokošieľ v čiernej farbe.

Zákazníkmi obľúbenou klasikou je prevažne stretch polokošeľa. Jej hlavnou výhodou je
nekrčivý materiál, vďaka ktorému budete vyzerať vždy sviežo a upravene. Kombinácia
stretch polokošele nepozná hranice, preto ju perfektne zladíte s akýmkoľvek outfitom.

Pánska polokošeľa s button-down golierom v čiernej farbe si nielen získala, ale aj udržala
nejedného spokojného majiteľa. Materiál z jemnej organickej bavlny ocenia drsní muži s
citlivou pokožkou. Bavlnené polokošele sú tak vhodné na celoročné nosenie bez obmedzení.

U nás sa stretnete aj s merino pánskou polokošeľou. Merino ovčia vlna je vysokokvalitná
vlna, ktorá si aj časom udržiava svoju hebkosť a príjemnosť – nedráždi pokožku. Vďaka
svojej termoregulačnej schopnosti sa merino polokošeľa dokonale prispôsobí vrtochom
počasia a prispôsobí sa vašim podmienkam.

SUPIMA® bavlna – náš klenot
Ide o najkvalitnejšiu bavlnu na celom svete. Vyrába sa z PIMA americkej bavlny, pričom ako
jediná svojho druhu má vlastnú ochrannú známku. Produkty z PIMA bavlny sa vyznačujú:

- luxusným vzhľadom,
- zdravotnou nezávadnosťou (nevyvoláva alergické reakcie, nedráždi pokožku),
- dlhou životnosťou.

SUPIMA® polokošele sa vyznačujú aj sýtejšími farbami a hladkým povrchom (v porovnaní s
klasickou bavlnou).

V našej ponuke nájdete SUPIMA® pánske polokošele v bielej, ale aj čiernej farbe, preto si na
svoje príde naozaj každý muž.

Elegancia, ktorá z vás spraví gentlemana
Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek strih, materiál či farbu, naše elegantné polokošele vám
dodajú potrebnú dávku odvahy, sebavedomia a mužnosti. Okolie vás tak bude vnímať
dôveryhodnejšie, s úctou a s rešpektom.

Buďte ozajstnými mužmi a majte svoj úspech vo vlastných rukách.

https://www.stevula.sk/cierna-polokosela-casamoda/
https://www.stevula.sk/cierna-polokosela-s-button-down-golierom/
https://www.stevula.sk/cierna-merino-polokosela-johannes-kronstadt/
https://www.stevula.sk/biela-polokosela-supima/
https://www.stevula.sk/cierna-polokosela-supima/


Stevula odporúča
Rovnako ako čierna, aj červená farba je symbolom luxusu a elegancie. Okrem toho
symbolizuje lásku, preto v prípade luxusnej romantickej večere s drahou polovičkou neváhajte
siahnuť po našich červených pánskych polokošeliach.

Taktiež nezabudnite odoberať náš newsletter, kde sa ako prvý dozviete o každej akcii či
novinke.

https://www.stevula.sk/cervena-panska-polokosela/

