
Meta title: Móda 2023: Trendové kabelky na každú akciu
Meta description: Kabelky sú životu nevyhnutné módne doplnky každej ženy. Kráčajte
preto s dobou - len vy a vaša kabelka, spolu, ruka v ruke!

Trendové kabelky 2023
Kabelka predstavuje neoddeliteľnú súčasť azda každej dámy - a
rozhodne nie jedna. Nežné pohlavie je (nielen) v oblasti módy príliš
vyberavé, o čom svedčí vlastnenie nespočetného množstva kusov
oblečenia a jeho doplnkov. Avšak, v drvivej väčšine sú to práve
kabelky (aj topánky, samozrejme), ktoré dodávajú ženskému
šatníku tú správnu atmosféru. Preto neotáľajte a poďme si spoločne
vybrať tú pravú kabelku, ktorá nás bude sprevádzať rokom 2023!
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Dámske (ne)kožené kabelky
Kabelky z ekokože určite ocenia dámy, ktoré preferujú kvantitu pred kvalitou. V roku 2023 sú
(ne)kožené kabelky v móde z jedného prostého dôvodu - luxusná cena a luxusný vzor.
Áno, koža (aj jej verná imitácia) pôsobí luxusne, čo sa v tomto roku nosí. Cenová
dostupnosť týchto kabeliek je dnes dokonca žiadaná.

Ďalšou obrovskou výhodou “kožených” kabeliek je ich nadčasovosť a vhodnosť. Bez ohľadu
na ročné obdobie, príležitosť či účel využitia - dámske kabelky z ekokože využijete na
každom kroku. Nezabudnite, že koža vyniká najlepšie vo svetlých farbách, akými sú
napríklad biela či béžová. Svetlé farby zároveň jednoducho zakomponujete do svojho
bežného outfitu, čo určite ocení aj tá najnáročnejšia majiteľka kabelky z ekokože.

Odporúčame siahnuť po kvalitných svetlých kabelkách popredných značiek, medzi ktoré
patria Rieker, Bugatti, Hispanitas, ale aj Marco Tozzi, vďaka ktorým rozhodne zabodujete!
Stačí si vybrať. Značka je totiž skvelým ukazovateľom kvality a trvácnosti produktu, vďaka
čomu sa viete správne rozhodnúť ešte pred samotným nákupom novej kabelky. V tomto roku
nič nepokazíte ani tým, že sa budete vami zvolenou značkou kabelky vo veľkom chvastať!
O čom hovoríme sa dozviete nižšie.

Značkové kabelky
Nejde ani tak o značku, ako o samotné logo, ktoré je vidieť. Čím výraznejšie logo, tým väčší
trend roku 2023. A o to lepšie, ak je hrdou nositeľkou známej značky práve kabelka cez
rameno. Najväčším prínosom kabelky cez rameno je rozmanitosť spôsobu jej nosenia, čo
určite ocenia prevažne ženy, ktoré rady a často menia štýl, pričom ide o univerzálne
kabelky vhodné ku každej príležitosti.

Nenechajte si preto ujsť túto jedinečnú príležitosť a s hrdosťou sa pochváľte značkovou
kabelkou v spoločnosti! Na výber máte značky ako Bugatti, Calvin Klein, Gabor či Guess.
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Prešívanie kabeliek 2023
Originalitou prešívaných kabeliek istotne zabodujete v akejkoľvek spoločnosti. V prípade
prešívaných kabeliek nezáleží na tom, po akom type kabelky siahnete - pokiaľ spĺňa
prešívaný vzor, nič nepokazíte ľubovoľným zvolením farby či veľkosti - aj keď na veľkosti
záleží.

Prešívaná kabelka 2023 by mala byť rozhodne čiernej farby doplnená zlatými retiazkami či
zipsom - takýto druh štýlovej kabelky sa v tomto roku rozhodne neodmieta! Ako inšpiráciu
prikladáme náš ZLATÝ klinec - prešívanú elegantnú čiernu kabelku so zlatým zdobením
Guess.

Ale akú veľkosť prešívanej kabelky v roku 2023 zvoliť? Aj na to máme odpoveď!

https://i.pinimg.com/564x/ff/c5/38/ffc538f5a257e7c9d4c5dd8bbb497b79.jpg
https://www.robel.sk/guess-damska-elegantna-kabelka-bordova-hwqb8661210-merlot/
https://www.robel.sk/guess-damska-elegantna-kabelka-cierna-hwqb8661210-blk/


Rozmer kabelky NIE JE MALIČKOSŤ
V neposlednom rade stavte aj na rozmer samotnej kabelky. Trendy roku 2023 udávajú
prevažne nadrozmerné kabelky, či už typu crossbody alebo do ruky. Nielenže pôjdete
vďaka nadrozmernej kabelke s dobou, zároveň však využijete jej praktickosť v rámci
rozsiahleho nákupu. Neobmedzujte sa!

Siahnuť teda môžete po kabelkách značiek Robel alebo Picard, ktoré vás v roku 2023 budú
svojou veľkosťou a farebným prevedením rady sprevádzať rozsiahlymi nákupmi najmä
počas obdobia kvitnúcej jari či sychravej jesene.

Veríme, že vás náš článok inšpiroval a z časti vám aj dodal istú dávku odvahy, vďaka ktorej
vo vás vzbĺkol plameň sebaistoty. V takomto prípade zostáva už len posledný krok a to na
základe vášho výberu kabelky jednoducho uskutočniť objednávku, na ktorú získate
automaticky zľavu 5 €*!

Tak neváhajte a objednajte si svoju vysnívanú kabelku ešte dnes!

*platí pri prvej objednávke registrovaného zákazníka
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