
 
 

Przegląd jesiennych sukienek 
 

   
  

https://www.instagram.com/bonprix/ 
 

 Jesień wcale nie musi kojarzyć się z grubymi swetrami i spodniami.                                                                    

Z najmodniejszymi sukienkami od bonprix stworzysz idealną jesienną stylizację, w której 

będziesz wyglądać wyjątkowo, niezależnie od pogody. W asortymencie znajdziemy zarówno 

ciepłe, dzianinowe modele, jak i sukienki maxi z długim rękawem, które w połączeniu                               

z rajstopami i kozakami stworzą ciepły, modny look.  

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/bonprix/


KLASYCZNA DZIANINA 

              

 Sukienki dzianinowe są jesiennym klasykiem i nieodłącznym elementem garderoby. 

Będą idealnym wyborem zarówno na spacer, do pracy, jak i na randkę. Jesienią łączymy je                               

z botkami na wyższym obcasie lub kozakami i małą torebką na ramię. Świetnie sprawdzą się 

ze skórzaną ramoneską lub kardiganem – stworzymy wtedy dzianinowy total look, obok 

którego nikt nie przejdzie obojętnie. 

MAXIMUM KOBIECOŚCI 

              

Sukienki maxi z długim rękawem muszą znaleźć się w jesiennej szafie każdej wielbicielki 

mody! Są idealnym połączeniem kobiecości oraz wygody i sprawdzą się perfekcyjnie                               

w nadchodzące chłodniejsze wieczory. W tym sezonie nie ograniczamy się - nosimy zarówno 

dzianinowe, wygodne modele, jak i zwiewne, rozkloszowane fasony. Eksperymentujemy także 

z kolorami, wzorami i dodatkami. 

 

 



ZWIERZĘCE PRINTY 

       

 Zwierzęce printy są trendem, który od kilku sezonów zdominował światowe wybiegi                               

i zdecydowanie nie jesteśmy gotowe się z nim pożegnać. Sukienki z tym wzorem dodają 

stylizacji kobiecości i drapieżności. Jesienią łączymy je z czółenkami, botkami lub kozakami, ale 

wyglądają świetnie z każdym rodzajem obuwia. Naszym faworytem jest sukienka z nadrukiem 

przypominającym skórę węża, która jest absolutnym must havem wśród fashionistek.   

 

Niezależnie od tego, na którą sukienkę się zdecydujesz, marka bonprix zadba o to, aby 

tegoroczna jesień upłynęła pod znakiem mody. Wszystkie niezbędne elementy do stworzenia 

wyjątkowych stylizacji znajdziesz na www.bonprix.pl 

 

 

O bonprix  

bonprix jest międzynarodową firmą odzieżową z siedzibą w Hamburgu. Przenosimy najnowsze 

trendy ze światowych wybiegów do codziennej mody oferując inspirujące kolekcje. Działamy 

już w 29 krajach w Europie, Rosji oraz Ameryce Północnej i Południowej.  

bonprix – it's me. Nasze motto wyraża zarówno naszą modę i postawę. Tworząc kolekcje 

uwzględniamy nie tylko każdy moment życia, ale także każdą sylwetkę; oferujemy modę  

w rozmiarach od 32 do 58. Doskonale dostrzegamy, jak różne są prawdziwe kobiety 

i obserwacje te przenosimy na nasze projekty. Moda bonprix oferuje znacznie więcej, niż tylko 

świetny wygląd. Nasz cel to zadowolenie i dobre samopoczucie naszych klientek każdego dnia.  

http://www.bonprix.pl/

