
Як вибрати шкіряну куртку?

                       

 У сезоні осінь 2012 чоловічі шкіряні куртки не менш затребувані, ніж у попередніх
сезонах. Не тільки молодь зупиняє свій вибір на шкіряних куртках, але й люди більш
старшого покоління віддають свою перевагу саме цьому одязі. А все тому, що шкіряні
куртки, які виготовляються з натуральної якісної сировини, зручні в носінні, легкі на вагу,
відмінно захищають від негоди і, звичайно ж, стильні та елегантні.

Шкіряна куртка – дуже важлива і далеко не дешева покупка. За цим, зважившись на
придбання шкіряної куртки, однієї лише приміркою тобі не обійтися. Ми дамо тобі кілька
важливих порад, які варто взяти на озброєння перед вибором куртки.

1. Фасон

Льотна, мотокуртка, косуха або бомбер – є кілька варіантів фасонів, які створюють
абсолютно різний стиль. Наприклад, куртка-бомбер має більш вільний крій, а до талії
трохи звужується, що може вигідно підкреслити фігуру людей, бажаючих виглядати
струнко. Для любителів класичного стилю підійде куртка, яка має прямий фасон.

2. Колір
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Чорні моделі больш практичні в шкарпетці, більш універсальні завдяки своєму кольору,
адже вони можуть вдало доповнити як діловий одяг, так і повсякденний. Коричневі
варіанти мають легкий натяк на вінтаж і через це виглядають оригінально, особливо в
поєднанні з джинсами.

3. Якість

Особливу увагу варто приділити якості куртки. Рекомендуємо віддати свою перевагу
курткам з телячої і овечої шкіри. Вони м’які, теплі і прослужать довго. Більш міцними
вважаються куртки зі шкіри бика або буйвола, але вартість їх набагато вище. При виборі
куртки переконайся, що шкіра має однакову товщину у всіх частинах виробу.

4. Твій стиль

Перед покупкою куртки заглянь в свій гардероб і переконайся, чи буде вона
поєднуватися з іншими твоїми речами. Увагу варто звернути на колір: темні кольори
курток будуть добре виглядати з одягом у чорно-білій гамі, а також дуже яскравою.
Якщо у твоєму гардеробі переважає одяг приглушених тонів, то краще зупинити свій
вибір на куртці коричневого кольору.

5. Комфорт

Підходяща за розміром куртка не повинна сковувати рухів. Вона повинна добре сидіти на
плечах, у неї не повинні бути занадто довгі рукави.
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