
Az egyre fagyosabb téli napok beálltával a tökéletesen
meleg ruha viselése sokszor egyenlô a csinos, trendi kül-
sôrôl való lemondással. – Ennek többé nem kell így lennie!
A világhírû Wellensteyn egyedi, olykor extravagáns megje-
lenésû, teljes mértékben szél- és vízálló, speciális lé-
legzô anyagok felhasználásával készülô prémium kate-
góriás kabátjai még a legdermesztôbb hidegben is mele-
gen tartják viselôjüket. 
A Wellensteyn szélsôséges idôjárási követelményekhez
fejlesztett termékei a legmodernebb anyagoknak köszön-
hetôen nagy tûrôképességükrôl híresek. A cég régebben
fôleg az ipar számára gyártott munkaruházatot: a tengeri
olajfúrótornyokon dolgozók, a szélkerekek szerelôi, vagy a
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reptéri dolgozók a mai napig a Wellensteyn termékeit
használják.
Az ikonikus márka egyaránt jól ismert, a divatkedvelôk és
a hírességek körében. Sok német celebritás mellett a
Wellensteyn tervezett kabátokat például Madonnának és
Guy Ritchienek, de a Wellensteyn öltöztette a Téli
Unversiade magyar delegációját is.
A kabát-nagyhatalomnak számító vállalat folyamatosan bô-
víti választékát. A kollekcióban már megtalálhatóak a mellé-
nyek, T-shirt-ök, sapkák, övek, napszemüvegek, órák is.
Wellensteyn üzletek, ahol mindenki megtalálja álmai kabát-
ját: Budapest, XIII. Pannónia utca 15-17. és ALLE Bevá-
sárlóközpont I. emelet! Telefon: +36 1 210 2486
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a reptéri dolgozók, például a Lufthansa alkalmazottai – a
mai napig a Wellensteyn termékeit használják.
Az ikonikus márka egyaránt jól ismert, a divatkedvelôk és
a hírességek körében. Sok német celebritás mellett a
Wellensteyn tervezett kabátokat például Madonnának és
Guy Ritchienek, de a Wellensteyn öltöztette a Téli
Unversiade magyar delegációját is.
A kabát-nagyhatalomnak számító vállalat folyamatosan bô-
víti választékát. A kollekcióban már megtalálhatóak a mellé-
nyek, T-shirt-ök, sapkák, övek, napszemüvegek, órák is.
Látogasson el üzleteinkbe, ahol mindenki megtalálhatja
álmai kabátját!

Vége a fagyoskodásnak!
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