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Stary Browar z największą w Polsce ulicą mody włoskiej
Z najsłynniejszych ulic Mediolanu i Rzymu do Starego Browaru. Znane do tej pory
wąskiemu gronu koneserów włoskie marki pojawiły się na 700 m2 w Starym Browarze.
W Starym Browarze, na imponującej powierzchni ponad 700 m2 otwarto multibrandowy
salon mody włoskiej Piazza di Moda. Znajdziemy w nim marki dla kobiet i mężczyzn,
specjalizujące się w wysokiej jakości, eleganckich i casualowych ubraniach, obuwiu
i akcesoriach. Wszystko to w najlepszym włoskim stylu, a więc z klasą podkreślające atuty
każdej sylwetki, w doskonałym wzornictwie, wykonane z pierwszej jakości materiałów.
Te ostatnie to nie tylko klasyczne wełny, kaszmiry i jedwabie, ale też tkaniny opracowane
w najnowszych technologiach, jak garnitury Tombolini „Zero Gravity”, ważące zaledwie…
300 gramów. Znajdziemy tu m.in. takie brandy jak Armata di Mare, Cerutti, Cesare Paciotti,
Elena Miro, Fracomina, Fratelli Rossetti, Henry Cotton’s, Loriblu, Lubiam, Marina Yachting,
Navigare, Pal Zileri, Panicale, Santoni, Seventy. Wiele z nich znana jest zapewne bywalcom
najmodniejszych ulic zakupowych Mediolanu czy Rzymu. Są wśród nich marki, które mają
ogromny udział we włoskim rynku, ale także luksusowe manufaktury zajmujące się ręczną
produkcją obuwia czy akcesoriów dla słynnych domów mody.
W Starym Browarze salon Piazza di Moda mieści się na pierwszym piętrze części Pasaż,
w towarzystwie butików takich włoskich marek jak Diesel, Furla, Guess, Manila Grace, Max
Mara, Liu Jo, Patrizia Pepe, Paul & Shark, Pinko, Pollini, TruTrussardi, tworząc największą
w Polsce ulicę mody włoskiej. Na początku listopada ofertę tę wzbogaci kolejny wyjątkowy
butik – LeChic, w którym znajdziemy m.in. kolekcje marki Fabiana Filippi.
Piazza di Moda w Starym Browarze to trzeci salon firmy w Polsce i pierwszy poza jej
rodzimym Wrocławiem.
Piazza di Moda, Pasaż, poziom +1 (przy wejściu od ul. Ratajczaka), Stary Browar,
Poznań.
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