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Tegoroczna jesień pulsuje żywą czerwienią, pachnie Orientem, wraca do szyku z lat 70. Pełna jest 
wspomnień z lotów na Księżyc i marzeń o wyprawie na Marsa. Na styku nowości i ponadczasowej 

klasyki tworzy się miejsce na wyrażanie naszej indywidualności, na poszukiwanie siebie, łączenie 
jakości z wysmakowaną formą, okraszoną oryginalnością. Poczujcie dreszcz emocji podczas 

odkrywania z nami trendów nowego sezonu. Rozsmakujcie się w ofercie debiutujących marek, jak 
i tych sprawdzonych. Zajrzyjcie do nowo otwartych salonów z modą i dodatkami premium, 

unikatowymi na skalę kraju. Tej jesieni premier w Klifie będzie wyjątkowo dużo. 

Do zobaczenia w Klifie!

This autumn pulses with lush reds, smells like the Orient, and comes back to the style of  the 70s.  
It is full of  memories about the first flight to the Moon and dreams of  a mission to Mars. This meeting point 

of  modernity and timeless classics creates a place for expressing our individuality, discovering ourselves, 
combining quality and discerning form with originality. Feel a shiver of  emotions discovering the trends  

of  the new season. Relish the offer of  new as well as trusted brands. Visit newly-opened salons  
with fashion and premium accessories – not available anywhere else in Poland.  

See you at Klif!

#autumn season

Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa, tel. +48 22 531 45 00, klif.pl



4

M
ar

c C
ai

n

Women who appreciate extraordinary style will be delighted. Klif  now 
includes Marc Cain, famed for exclusive design, skillfully combined 
with an innovative spirit and sensuality. Designs by Elisabetta Franchi 
have joined the Klif  family. Franchi’s designs are the essence of  feminin-
ity and unparalleled Italian style. Ewa Minge accepted the invitation to 
open up at Klif; her collections – with a bit of  ravenous and dark accent 
– are aimed at independent women. The Polish brand La Marqueuse, 
specializing in jewelry made of  diamonds, is also opening its boutique. 
Women with an unconventional approach to fashion will love collections 
available at the Luna multibrand store. Among its available brands, you 
can find the nonchalant Lost & Found, independent Humanoid or 
Bohemian HTC Los Angeles. Untamed Luna is not what you are look-
ing for? Young fashion enthusiasts also have reasons for delight at Klif. 
Royal Kids offers ideas for children’s fashions from the world’s top tai-
lors such as Tommy Hilfiger, Diesel Kid, Catimini or Angel’s Face. 
Apart from new brands, there will be some refurbishments as well.  
United Colors of  Benetton, famous for the passion in creating its  
colourful collections, as well as Pennyblack, appreciated by fashion  
enthusiasts, have decided to refresh their images. Sephora, offering an 
abundance of  cosmetics and free expert advice.

Kobiety ceniące niebanalny styl będą zachwycone. Swój salon w Klifie 
otworzyła marka Marc Cain, która słynie z ekskluzywnego wzornictwa, 
umiejętnie łączonego z innowacyjnym duchem i zmysłowością. Na sce-
nę Klifu wkroczyły też kreacje Elisabetty Franchi. Jej projekty to esen-
cja kobiecości i niezrównany włoski styl. Z zaproszenia pod diamentowy 
dach Klifu skorzystała Ewa Minge, która już wkrótce otworzy swój luk-
susowy showroom. Jej kolekcje – z nieco drapieżnym i mrocznym ak-
centem – są skierowane do pań o niezależnej osobowości. Jesienią zade-
biutuje też polska marka La Marqueuse, specjalizująca się w tworzeniu 
biżuterii z diamentów. Kobiety z niepokornym podejściem do mody 
pokochają kolekcje skupione w multibrandowym salonie Luna. Wśród 
marek m.in. nonszalancka Lost & Found, niezależna Humanoid czy 
zapatrzona w bohemę HTC Los Angeles. Swoją przestrzeń w Klifie 
zyskały też mali entuzjaści mody. W salonie Royal Kids znajdą propozy-
cje od światowych mistrzów, takich jak: Tommy Hilfiger, Diesel Kid, 
Catimini czy Angel’s Face. Oprócz nowych marek pojawiają się nowe 
odsłony. Na odświeżenie wizerunku zdecydował się United Colors of  
Benetton, słynący z pasji, z jaką tworzy swe barwne kolekcje, oraz ce-
niona marka Pennyblack. Metamorfozie poddała się też Sephora, ofe-
rująca bogactwo kosmetyków i bezpłatne porady ekspertów. 

W diamentowym pejzażu warszawskiego Klifu pojawi się jesienią  
wiele nowych salonów, a wraz z nimi światowej klasy marki.  
Nadchodzący sezon upłynie pod znakiem  
zachwycających premier i wielu niespodzianek.

New Brands

The diamond landscape of Warsaw’s Klif will hosts  
many new stores this fall, including world-class brands.  
The coming season is filled with enchanting premieres 
and countless surprises.

Poczuj  
się wyjątkowo
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Feel Special
Czy chciałabyś odmienić swój wizerunek pod opieką profesjonalisty?
W Domu Mody Klif w Warszawie rozpoczął się nowy sezon konsultacji polecany przez 
Ewelinę Rydzyńską – eksperta ds. wizerunku i stylistkę gwiazd. Poddaj się metamorfozie  
i poczuj się wyjątkowo! W ramach Pakietu Konsultacji dostępnesą porady stylistki dotyczące 
aktualnych trendów w modziei dostosowania ich do sylwetki oraz stylu życia. Skorzstać 
możesz też z lekcji pielęgnacji skóry twarzy i ciała, usługi brafittingu oraz wielu innych.
Zarezerwuj bezpłatną konsultację na stronie: klif.pl

Ewelina Rydzyńska 
– ekspert ds. wizerunku
image stylist

Would you like to change your image under care of a professional?
Klif House of Fashion starts a new season of consultations, recommended by Ewelina 
Rydzyńska – an expert on image and celebrity stylist. Undergo a metamorphosis and get to 
feel special! The Consultation Package includes stylist’s advice on current trends in fashion 
and adapting them to your silhouette and lifestyle. You can also take lessons in body and 
face skincare, brafitting and many others. 
Book your free consultation at: klif.pl

Partnerzy:
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Zapraszamy do ekskluzywnego świata, gdzie krocząc po modowych 
ścieżkach mających swoje źródła w Paryżu, Berlinie, Mediolanie czy 
Nowym Jorku, można zbudować własny niepowtarzalny styl. Osoby 
ceniące włoską elegancję, ale także niemiecką precyzję, powinny od-
wiedzić salon Marc Cain, oferujący nowoczesne, ale zarazem zmy-
słowe ubrania z ekscytującymi detalami. Tej jesieni w Klifie nie lada 
gratka dla pasjonatek mody – ekskluzywny showroom Ewy Minge. 
Znajdziecie tu najnowszą kolekcję projektantki, jak również pomoże 
wam ona stworzyć oryginalną kreację na indywidualne zamówienie. 
Szukając wyjątkowych ubrań projektowanych z włoską nutą finezji 
oraz w stu procentach kobiecych, znajdziecie w salonach Elisabetta 
Franchi, Marina Rinaldi, Imperium Milano, Twin-Set czy  
Pennyblack. Bez wątpienia trzeba też odwiedzić multibrandowe bu-
tiki Luna i Lula – obydwa z modowymi perełkami z całego świata, 
takimi jak Lost & Found, HTC Los Angeles, Henry Christ, 
Giorgio Brato oraz Marc Jacobs i IRO. Wśród niezbędnych ele-
mentów stanowiących kwintesencję stylu są bez wątpienia dodatki  
– zwłaszcza oryginalne torebki i buty z najwyższej jakości skór. Pro-
ponują je salony Apia, Baldinini czy Made in G. Warto zwrócić 
uwagę także na markę Scallini, oferującą wysmakowaną biżuterię. Po 
doskonałe męskie klasyki warto udać się do salonu Campione Oscar  
Jacobson Stenströms. Ponadczasowa włoska elegancja, ale i wygoda 
to znaki rozpoznawcze marki Paul & Shark. Z kolei wielbiciele spor-
tów, niezależnie od płci, nie mogą obojętnie ominąć salonu  
S’portofino – z szerokim asortymentem ubrań i gadżetów klasy pre-
mium. Pamiętając, że gust kształtuje się od najmłodszych lat, dobrze 
jest inwestować także w ubrania dla maluchów. Modeli zaprojektowa-
nych z myślą o potrzebach najmłodszych szukajcie w Jacadi Paris 
i Royal Kids. Zajrzyjcie też do Puppy Star – to jedyne miejsce w Pol-
sce, gdzie można nabyć luksusowe obroże czy komfortowe torby do 
transportu zwierzaków. 

Cenisz sobie oryginalne, piękne rzeczy
i najwyższą jakość? W Domu Mody Klif znajdziesz 
starannie wyselekcjonowane marki premium,  
unikatowe nawet w skali kraju. Poczuj się wyjątkowo, 
odwiedzając salony dostępne tylko w Klifie.

Unique Brands

Do you prize original and beautiful thins and the highest  
quality? At Klif House of Fashion you’ll find carefully  
selected premium brands, unavailable anywhere else  
in Poland. Feel exceptional by visiting brand salons  
available only at Klif.
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Podaruj 
możliwości
Present Possibilities

Zapraszamy do zakupu kart podarunkowych  
Domu Mody Klif w Punkcie Concierge i na stronie klif.pl

Klif House of Fashion gift cards are available
at our Concierge Desk or at klif.pl

Welcome to the world of  exclusivity, where you can create your own 
unique style, taking inspiration from catwalks in Paris, Berlin, Milan and 
New York. Anyone who appreciates Italian elegance and German pre-
cision should visit Marc Cain and check out the modern sensual clothes 
with exciting details. This season, fashion fans will get quite a treat when  
Ewa Minge’s exclusive showroom opens at Klif. It will offer Minge’s 
latest collection and take orders for original designs for any special occa-
sion. When looking for exceptional clothing designed with Italian fi-
nesse and 100% femininity, visit Elisabetta Franchi, Marina Rinaldi, 
Imperium Milano, Twin-Set or Pennyblack. You definitely need to 
pay a visit to multibrand boutiques Luna and Lula – both offer fashion-
able gems from all over the world. Such as Lost & Found, HTC  
Los Angeles, Henry Christ, Giorgio Brato, Marc Jacobs and IRO. 
Must-have elements definitely include accessories, which make for the 
essence of  style – especially original purses and footwear made of  
top-quality leather. They can be found at Apia, Baldinini or Made  
in G. Another brand worth looking at is Scallini, which offers discern-
ing jewelry. A perfect classics for men are available at Campione  
Oscar Jacobson Stenströms. Timeless Italian elegance as well as 
comfort are hallmarks of  Paul & Shark. Sports enthusiasts, men and 
women alike, simply can’t miss the S’portofino store – with a wide 
range of  premium quality clothes and gadgets. As taste is shaped from 
the earliest childhood, it might be a good idea to invest in some chil-
dren’s clothing. Clothes designed for the youngest can be found  
at Jacadi Paris and Royal Kids. When in Klif  House of  Fashion, 
check out Puppy Star – the only place in Poland where you can buy 
luxurious collars or comfortable pet carriers.
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Lynn Yeager 
– redaktor mody 

magazynu Vogue NY

Lynn Yeager 
– Vogue NY 

fashion editor

New Season

“The coming season will be extremely eclectic,”  
said Lynn Yeager, journalist and editor at Vogue,  
who came to the birthday of Klif House of Fashion  
in Warsaw on 20 April, starting her talk about  
the trends in fall-winter 2017/2018.

„Nadchodzący sezon będzie szalenie 
eklektyczny” – tymi słowami Lynn Yeager, 
dziennikarka i redaktor mody magazynu 
Vogue NY, która 20 kwietnia przyjechała na 
18. urodziny Domu Mody Klif w Warszawie, 
rozpoczyna rozmowę na temat trendów 
w sezonie jesień - zima 2017/2018. 

Magazyn Klif: Lynn, czy masz własną definicję mody? A może nie da się 
jej umieścić w sztywnych ramach?

Lynn Yeager: Mam bardzo konkretny punkt widzenia, wypracowany 
przez lata pracy w branży. Mam też swoją osobistą definicję stylu, według 
której należy wybierać te elementy, które głośno do nas przemawiają. 

MK: Kto tak naprawdę w dzisiejszych czasach kreuje trendy? Czy to siła 
popularnych sklepów sieciowych, czy jednak nadal wielkich projektantów 
haute couture?

LY: Współczesne trendy są wypadkową połączenia haute couture ze 
street stylem oraz z przystępną interpretacją trendów, oferowaną 
przez sklepy sieciowe. Te wszystkie elementy odgrywają znaczącą 
rolę w definiowaniu nowoczesnej mody.

MK: Jak istotne w tym procesie są magazyny modowe? Pracujesz w najbar-
dziej opiniotwórczym tytule – Vogue.

LY: Vogue i inne magazyny modowe czynią marzenie o modzie, jej 
piękno i siłę, bardziej namacalnym. „Spacer” między ich kartkami to 
jak wakacje w pięknym miejscu. Zachwycają, inspirują, pobudzają 
wyobraźnię i pragnienia.

MK: Miałaś okazję przyjrzeć się stylowi polskich kobiet. Różni się on od 
tego, który prezentują mieszkanki Paryża czy Londynu?

LY: Polki interpretują styl na swój sposób. Ulice Warszawy różnią się 
od stylu mieszkańców np. Londynu. Tamten jest dużo dziwniejszy. 
Buduje to świadomą odrębność stylu europejskich stolic, a przecież  
o to chodzi w modzie. 

Klif  Magazine: Lynn, have you got your own definition of  fashion? 
Or maybe it’s impossible to define it as a rigid notion?

Lynn Yeager: I have a very specific point of  view, that developed 
over years of  my work in the industry. I do have my personal defini-
tion of  style, which says that we should should choose those ele-
ments that appeal to us strongly.

MK: Who is really shaping trends nowadays? Is it the power of  popular retail 
chains or major haute couture designers?

LY: Modern trends are a result of  a combination of  haute couture 
with the street style and an accessible interpretation of  trends offered 
by retail chains. All these elements play an important part in defining 
modern fashion.

MK: What is the role of  fashion magazines in that trend? You work for the most 
opinion-forming title – Vogue.

LY: Vogue and other fashion magazines make the dreams of  fash-
ion, its beauty and strength more palpable. A ‘walk’ on their pages is 
like a holiday trip to a beautiful place. They inspire, excite and stun 
imagination and desires.

MK: YYou’ve had a chance to have a look at the style of  Polish women. Does it 
differ from the one you can see in Paris or London?

LY: Polish women interpret style in their own way. The streets of  
Warsaw differ from what is typical e.g. in London. The latter is much 
more ‘weird’. This creates a conscious difference in styles of  Europe-
an capitals and that what fashion is about.

Read the entire interview at www.klif.plPrzeczytaj więcej na www.klif.pl

Bagatt_230x299.indd   1 2017-09-07   15:24:09
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Spódnico-spodnie
Niezwykle efektowne  
i praktyczne, stanowią  
szykowne nawiązanie  
do lat 70. Na elegancką  
kolację i do przemierzania 
zamaszystym krokiem 
korporacyjnych korytarzy.  

Divided skirts
Extremely effective and practical 
they are an elegant reference  
to the 70s. For a chic dinner  
as well as striding through 
corporate corridors.

Krata black & white 
Ma w sobie nieoczywistego, rockowego ducha,  
a przy tym przystoi prawdziwej damie.  
Do noszenia w świetle dnia. 

Black&white checkers
There is something unobvious about them,  
a pinch of  rock spirit, but also something for a true lady.  
To be worn by daylight.

Miejski kamuflaż
Do pierwszego szeregu wraca 

khaki. I to w najciekawszych 
fasonach sezonu. W sam raz 
na podbój miejskiej dżungli.

Urban camouflage
Khaki returns to the front line 
in the most interesting designs 

of  the season. Perfect  
to conquer the urban jungle.

Wojskowym krokiem, w militarnej zieleni,
ale też w pełnym blasku, czyli w wersji
glamour. Na modową scenę wdzierają się
kobiety buntownicze i zuchwałe, którym nie 
można odmówić mnóstwa szyku i powabu.

Trends from the Catwalk

Military step, military greens, but also full glamour. 
The fashion scene is being taken over by rebellious 
and bold women, who cannot be denied tons 
of appeal and charm.
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MUST HAVE

Od rana do wieczora chodzimy nie tyle z głową w chmurach, 
co w ubraniach i dodatkach inspirowanych kosmosem, wypra-
wą na Marsa, poszukiwaniem nowych planet i liczeniem 
spadających gwiazd. Płaszcze, kurtki, spodnie i swetry (metali-
zowana wełna!) mienią się jak elementy statków kosmicznych 
czy gwiezdny pył. Skoro błyszczą stroje casualowe na co dzień, 
to co na wieczór? Postaw także na srebrzysto-złoty total look!

From dawn till dusk we walk not with our heads in the clouds, 
but in clothes and accessories inspired by space, travel to Mars, 
searching for new planets and counting falling stars. Coats, jack-
ets, trousers and sweaters (metallised wool!) sparkle like ele-
ments of  spaceships or stardust. If  casual clothes to be worn 
everyday glitter like that, then what about evening creations?  
Go for a silver and gold total look!

Solar 79.90 PLNCaterina 960 PLN Coccinelle 249.90 PLN Premiata/Luna 1230 PLN

Bagatt 739 PLNPandora 599 PLN

LIDIA KALITA
Moja limitowana kolekcja Office-Code 22 
udowadnia, że biznesowa elegancja może 
wykraczać poza schematy biurowej etykie-
ty. Liczne detale w postaci ozdobnych 
wstawek, aplikacji i gorsetów odświeżają 
biznesowy look. Pamiętajmy jednak, że  
w modzie biurowej bardziej od trendów 
liczy się ponadczasowość. Stąd w kolekcji 
dominuje biel, czerń, granat, szarość oraz 
szlachetny odcień kości słoniowej.

My limited-edition Office-Code 22 proves 
business elegance can go beyond office 
fashion clichés. Numerous details in the 
form of  decorations, applications and 
corsets refresh the business look. But re-
member that timeless classics are more 
important than trends when it comes 
to dressing for the office. Hence, the col-
lection is dominated by white, black, navy, 
grey and shades of  noble ivory.

Świecąca gwiazda
Lśnienie 
księżyca, blask 
gwiazd, a może 
inspiracja strojami 
astronautów? 
Wprost z wybiegu 
lecimy w kosmos! 

Shining star
 The glint of  
the moon, the 
glitter of  stars,  
or perhaps  
inspired by 
the suits of  
astronauts? 
Straight off  
the runway  
and into space!

Manila Grace 638 PLN
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Guess 839 PLN

Pennyblack 1065 PLN

Weekend by Max Mara  1315 PLN

Betty Barclay 899 PLN

Gerry Weber 699 PLN

[C]Studio/S’portofino 2450 PLN Hexeline 5330 PLN

Hera 2900 PLN
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W szranki stają lekkie i ciepłe puchówki  
w zdecydowanych kolorach kontra  

– zdawałoby się – łagodne, jasne futra.

Bitwa  
trendów

Battle of  
the trends
Light and soft down jackets 
in expressive colours versus 
seemingly delicate, bright furs.

Sportowa linia, ale z dozą elegancji. Lekkie i ciepłe. Puchówki 
to już nie jest typowe ubranie na stok, a szykowny i praktyczny 
wybór na chłodne dni. Za to futra – dotąd kojarzone jako dostoj-
ne – stają się bardziej szalone, pojawiają się w cukierkowych od-
cieniach. Do noszenia zdecydowanie w ciągu dnia niż wieczorem,  
a więc robią kurtkom mocną konkurencję, a nas stawiają przed 
trudnym wyborem. 

Sport line with a dose of  elegance. Light and warm. Down jackets are 
no longer just a typical skiing outfit, but also a fashionable and practical 
choice for colder days. Furs, on the other hand, until now considered 
to be dignified, are becoming more “crazy” and have started appearing 
in candy-coloured shades. Definitely designed to be worn by daylight 
rather than in the evening, they are becoming strong competition for 
jackets and make us face a difficult choice.
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Kwintesencja kobiecości. Kolor odwagi 
i miłości. W żywej czerwieni – w wydaniu 
koronkowym, skórzanym, tiulowym 
– nosimy się bez wahania od stóp do głów.

Lady in Red

The quintessence of femininity, the colour of love  
and courage. We wear bright red – in the form of lace,  
leathers and tulles – from head to toe.

Odcienie kojarzone  z owocem granatu propono-
wane są przede wszystkim na wieczór. Ale czy ko-
bietom obdarzonym niebanalną osobowością 
i chcącym manifestować swą siłę te sugestie prze-
szkodzą w tworzeniu eleganckich zestawów na co 
dzień? Mamy nadzieję, że nie! Bo nie ma nic bar-
dziej zmysłowego i władczego niż intrygujące od-
cienie czerwieni, zwłaszcza w wersji total look.

Shades of  pomegranate are recommended pri-
marily for the evening. But will these recommen-
dations stop the women of  remarkable charac-
ter, who want to manifest their strength, from 
creating elegant everyday outfits? We hope they 
won’t! There is nothing more sensual and power-
ful than intriguing shades of  red, especially in the 
total look version.

Molton 899 PLN

Hera 950 PLN

D
en

i C
ler

 M
ila

no

W.Kruk 399 PLN

Högl/Salamander 749 PLN

Inmedio 285 PLN

Chantelle 179 PLN

Chantelle 359 PLN

Marc Cain 940 PLN

Selfie Jewellery 
od/from 219 PLN/szt./PC

Olsen 279 PLN

Dior/Sephora 165 PLN 
Nars/Sephora 127 PLN

Deni Cler Milano 2399 PLN

Liu Jo 2199 PLN
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A weekend with...

Eva’s life is so intense that she’s starting to miss blissful  
moments of idleness. But she’s not slowing down.  
We can see her latest collection in the exceptional salon  
the leading Polish designer is set to open at Klif.

Żyje tak intensywnie, że coraz częściej tęskni
za chwilami błogiego nicnierobienia. Mimo to nie 
zwalnia tempa. Jej najnowszą kolekcję będziemy 
mogli podziwiać w wyjątkowym salonie, który 
nasza czołowa projektantka otwiera w Klifie.  

Klif  magazine: Your alarm clock rings at ...
Eva Minge: I try not to let it ring. I like to wake up naturally. I’m 
more creative when well rested.

KM: Saturday ritual?
EM: The ritual is to paint large-format graphics and visit the people 
under the care of  my foundation. I also cook on the weekends. In the 
morning, I shop at the town’s little market, then make dinner and 
dessert. I do it with pleasure because I find that shared meals bring 
the family together.

KM: Favourite weekend look?
EM: Fun clothes, easy on the eye and body. Most often I wear stuff 
from my Felissa Reina line; oversized T-shirts with graphics and loose 
sweat pants.

KM: What do you pack for a weekend trip?
EM: Good jeans, interesting T-shirts, a biker jacket. Classic heels and 
studded outdoors boots. Sweats and a black cocktail dress. In ad-
dition to cotton boxer shorts, I take black lacy lingerie. You never 
know what will happen in the heat of  Saturday night :)

KM: What sets your autumn apart?
EM: The autumn collection is a poem. A Roma fairy-tale, full of  co-
lors and wild forms. Bohemian style rules. The collection is an escape 
from unification, an opportunity to create your own fashion story.

KM: What accessories do you recommend?
EM: The bracelets from the Black Butterflies Eva Minge collection. 
Beautiful charms with heart-and-soul and a unique message - the in-
come supports the foundation.

Magazyn Klif: Twój budzik dzwoni o godzinie…
Eva Minge: Staram się, by nie dzwonił. Lubię budzić się naturalnie. 
Wyspana jestem bardziej kreatywna. 

MK: Sobotni rytuał?
EM: Malowanie wielkoformatowych grafik i wizyta u moich pod-
opiecznych w Fundacji. W weekendy też gotuję. Rano zakupy na ry-
neczku, potem przyrządzanie obiadu i deseru. Robię to z przyjemno-
ścią. Bo uważam, że stół scala rodzinę.

MK: Ulubiony weekendowy look? 
EM: Zabawne ubrania, przyjemne dla oka i ciała. Najczęściej noszę 
rzeczy z mojej linii Felissa Reina, obszerne T-shirty z grafikami i luźne 
dresowe spodnie.

MK: Co pakujesz w podróż na weekend?
EM: Dobre dżinsy, ciekawe T-shirty, ramoneskę. Klasyczne szpilki 
oraz traperki z ćwiekami. Dres i małą czarną. Oprócz bawełnianych 
bokserek czarną koronkową bieliznę. Nigdy przecież nie wiadomo, 
co się wydarzy w gorączce sobotniej nocy.

MK: Czym wyróżnia się Twoja jesienna kolekcja?
EM: Kolekcja jest poematem. Baśnią romską, pełną barw i zamaszy-
stych form. Króluje styl bohemy. Ta kolekcja jest ucieczką od unifika-
cji, pomaga tworzyć własną modową powieść. 

MK: Jaki dodatek polecasz? 
EM: Bransoletki z kolekcji Black Butterflies Eva Minge. Piękne dro-
biazgi z duszą i sercem, z przesłaniem, bo dochód jest przeznaczony na 
działalność Fundacji. 

MK: Czym dla Ciebie jest styl? 
EM: To świadomość siebie i swoich możliwości, także okoliczności, 
w jakich się znajdujemy. W tym sezonie przebojem jest przepych. 
Bezpieczniej jednak odejmować niż dodawać. Zostawia po sobie de-
likatne wspomnienie, a nie natrętne myśli.

MK: Twój pomysł na weekend idealny?
EM: Wypad do Rzymu. Lody, spacery, kolacja w ulubionej restaura-
cyjce z owocami morza... dwie gwiazdki i ceratowe obrusy.

MK: Ulubione zajęcie?
EM: Rozmowy z mądrymi ludźmi, czytanie biografii i… siedzenie w fo-
telu z kotami na kolanach, słuchanie szumu lasu za oknem. Cudownie re-
laksuje mnie tworzenie, ale takie do szuflady, a nie jako element mojej pracy.

MK: Sposób na sukces?
EM: Zrozumienie, czym naprawdę jest. Zgoda na doświadczanie po-
rażek i wytrwałe pokonywanie przeszkód w drodze po marzenia. Kon-
sekwencja. Samodoskonalenie. Pokora. Cechy mało dziś popularne. 

MK: Czym wyróżnia się Twój salon w Klifie?
EM: Nie jest tylko sklepem, ale miejscem miłych spotkań przy 
kawie. Zaskakuje ekspozycja ubrań na niecodziennych manekinach, 
a także możliwość kupienia dzieł sztuki. Klientki mogą składać indy-
widualne zamówienia. Planujemy spotkania ze stylistami. W salonie 
znajdują się luksusowe elementy wystroju wnętrz, w tym meble. 
Wszystko autorstwa EM. Podobne salony chcemy otworzyć wkrótce 
w Mediolanie i Los Angeles. 

KM: What does style mean to you?
EM: It is self-awareness, awareness of  your abilities and awareness 
of  the place and circumstances in which we are. This season, splen-
dour is a hit, but it is safer to take away, than to add even more. A 
stylish person is dressed - not costumed; they leave behind a delicate 
remembrance instead of  a disturbing thought.

KM: Your ideal weekend?
EM: A trip to Rome, the city of  true art and the best cuisine in the 
world. Ice cream, walks, dinner at your favourite seafood restaurant ... 
two stars and plastic table covers.

KM: Favourite activity?
EM: Conversations with wise people, reading biographies and ... sitting 
in an armchair with the cats on my knees while listening to the forest 
outside. I draw wonderful relaxation from the creative process – when 
performed for me personally, rather than as another element of  my work.

KM: Your recipe for success?
EM: Understanding what it really is. Allowing yourself  to fail, and 
persistently overcoming the obstacles on the road to your dreams. 
Thoroughness. Self-improvement. Humility. Qualities that are less 
than popular today.

KM: What sets your salon at Klif  apart?
EM: It’s not just a store, but a place to meet over coffee. The display 
mannequins will be surprisingly bold as will the opportunity to pur-
chase art. You can order bespoke garments. We plan to have meetin-
gs with stylists. I designed the salon’s look as well as its exclusive fur-
niture. We plan to order similar salons son in Milan and Los Angeles.

Ceni muzykę i malarstwo. Kocha ludzi. 
Założyła Fundację Black Butterflies, która pomaga osobom 

doświadczonym ciężkimi chorobami.

She enjoys music and painting. She loves people.  
Ewa Minge founded the Black Butterflies Foundation,  

which helps people with severe illnesses.

Ewa Minge
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Wybierz się w modową podróż i odkryj,
co kryje w sobie paryski szyk lat 40. 
Poczuj urok pudrowo-niebiańskich pasteli.

Modern Vintage

Set off on a fashion journey and discover  
the secrets of Parisian 40s style.
Feel the charm of powdery  
and heavenly pastel colours.
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1. Celebrity – 1499 PLN
2. Pandora – 479 PLN

3. Prada/Perfect Vision – 1750 PLN
4. Patrizia Pepe – 640 PLN

1.

3.

4.

2.

3.

Alain Mikli/Krzysztof  Robak Optyk 1500 PLN2.
GLASSES
Koniecznie duże 
i w stylu gwiazd.  
Definitely big and  
celebrities style.

Trussardi 589 PLN3.
PURSE
Mała torebka to 
must have w tym sezonie.
Small bag is a must have  
this season.

Pollini 1190 PLN4.
SHOES
Błyszczący akcent na obcasie 
sprawdzi się zawsze!
A shining accent on highheels 
will always work out.

Borsalino/S’portofino 960 PLN1.
HAT
Ten fason sprawi, że efekt „wow” 
masz zapewniony.  
This design guarantees  
the “wow” effect.
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  1. Pierrot – 1475 PLN, 2. Pierrot – 146 PLN,  
  3. Aga Flowers – 10 PLN/szt./PC, 4. Aga Flowers – 69 PLN, 
  5. Miu Miu/Perfect Vision – 1950 PLN, 6. BBHome – 1599 PLN,
  7. Patrizia Aryton – 1399 PLN, 8. Max Mara – 1295 PLN, 
  9. Sinal Dywany Orientalne – 12 900 PLN, 
10. Max Mara – 3685 PLN, 11. Furla – 1410 PLN, 
12. Twin-Set – 299 PLN, 13. Pinko – 1035 PLN, 
14. Pinko – 1105 PLN, 15. Gerry Weber – 279 PLN, 
16. Max Mara – 3049 PLN/szt./PC, 17. Guess – 469 PLN, 
18. Stefanel – 419 PLN, 19. Pinko – 2160 PLN, 
20. Imperium Milano – 729 PLN, 21. Pinko – 1400 PLN, 
22. Twin-Set – 809 PLN, 23. Celebrity – 879 PLN, 
24. Pierrot – 146 PLN, 25. Perfumeria Quality Missala – 675 PLN, 
26. BBHome – 1789 PLN

Podróż po najmodniejszych trendach  
sezonu. Są kobiece, zmysłowe, z klasą.

Orient 
Express
A journey through the most fashionable trends  
of the season. They are feminine, sensual and classy.
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Sukienka/dress Cavalli Class/
Parisi Fashion Concept 1899 PLN 
Torebka/bag 
Elisabetta Franchi 948 PLN 
Buty/shoes 
Nando Muzi/Apia 1549 PLN

Style Icons

Pożądane pozycje, których nie da się ominąć w jesiennym sezonie. 
Dodają elegancji i klasy, zaspokajają potrzebę piękna...

Must-haves you can’t miss in fall that add elegance and class, 
and satisfy your need for beauty.

Coccinelle
1499.90 PLN

Minitorebka – niewielka, ale 
w wielkim stylu. Niezbęd-
nik każdej kobiety nie tylko 
na specjalne okazje, ale tak-
że na co dzień.

Miniclutch – small but great 
in style, essential for every 
woman – not just for special 
occasions, but also for every 
day outings.

Bohoboco 1790 PLN

W.Kruk od/from 99 PLN

Deni Cler Milano 359 PLN

22
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Futro/fur Elisabetta Franchi 3299 PLN
Sukienka/dress Patrizia Pepe 1415 PLN 

Buty/shoes Celebrity 1799 PLN 

Marynarka/jacket 
Pinko 2445 PLN
Bluzka/blouse 
Pinko 860 PLN 
Spodnie/trousers 
Sportmax/Max Mara 955 PLN
Bransoletka/bracelet 
Marc Jacobs/Lula 654 PLN
Torba/bag 
Gino Rossi 799.99 PLN
Buty/shoes 
Gino Rossi 449.90 PLN 

Najmodniejsze ubrania i dodatki w tym sezo-
nie czerpią z męskiej garderoby. Okażą się bar-
dzo intrygujące – jeśli zadbamy w stylizacji 
także o kobiece akcenty.

The men’s wardrobe provided much inspira-
tion for this season’s fashion and accessories. 
A great way to be intriguing, just make sure to 
care for the feminine accents.

Pennyblack 1165 PLN

Liu Jo 699 PLN

24 25
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Płaszcz/coat Marella 3044 PLN
Golf/turtleneck Patrizia Pepe 1303 PLN
Spódnica/skirt Marciano Guess 1400 PLN
Torba/bag Marc Jacobs/Lula 2706 PLN
Naszyjnik/necklace Marella 313 PLN
Bransoletka/bracelet Marc Jacobs/Lula 295 PLN
Buty/shoes Celebrity 1999 PLN

Ponadczasowa klasyka i kwintesencja wyczu-
cia stylu. Elegancki camelowy płaszcz – jeśli 
jeszcze nie masz go w swojej garderobie, czas 
wypełnić tę lukę. Wybierając jesienne obuwie, 
podążaj tropem dzikich zwierząt. Buty z dra-
pieżnym deseniem dodadzą stylizacji pazura. 
Tak jak minimalistyczny zegarek z męską 
bransoletą.  

A timeless classic with a quintessential sense 
of  style. An elegant camel coat - if  you don’t 
have one in your wardrobe yet, time to fill this 
gap. When choosing fall footwear, follow the 
wildlife trail. Boots with an outdoorsy design 
add game to your look – so will a minimalist 
watch with a masculine bracelet.

Max Mara 6509 PLN

Weekend by Max Mara 2629 PLN

Patrizia Pepe 1395 PLN Tissot/W.Kruk 1930 PLN

Fotograf/Photographer – Adam Pluciński/Move Picture, modelka/model – Patrycja Gandygajło/D’Vision, 
makijaż/make up – Wilson/Warsaw Creatives, fryzjer/hair – Adam Szaro/Picture That, stylistka/stylist – Joanna Ciesielska,

 produkcja/production – Aliganza Fashion Agency/Magda Gołdanowska 
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1. Twin-Set – 3239 PLN, 2. Furla – 1740 PLN, 3. Versace Jeans/Designers – 819 PLN, 4. Love Moschino/Made in G – 779.99 PLN, 
5. Just Cavalli/Parisi Fashion Concept – 699 PLN, 6. Furla – 1670 PLN, 7. Premiata/Luna – 1085 PLN, 8. Tous – 1139 PLN, 9. Marina Rinaldi  – 760 PLN, 
10. Imperium – 729 PLN, 11. Scallini – 235 PLN, 12. Kennel & Schmenger/Salamander – 899 PLN, 13. Peserico/Imperium Milano – 1809 PLN

L’Oréal/Super-Pharm 55.99 PLN Hermès/Sephora od/from 279 PLN

Dior/Sephora 159 PLN

Marc Jacobs/Sephora 103 PLN Benefit Cosmetics/Sephora 145 PLN Yves Rocher 155 PLN Amouage/Perfumeria Quality Missala 
1120 PLN

Dior/Sephora 145 PLN

H&M 22.90 PLN Rimmel/Super-Pharm 
35.99 PLN

Odcienie indygo królują nie tylko w modzie. 
Twórcy kosmetyków też ulegli ich czarowi.
 Z korzyścią dla pań, które chcą 
olśniewać i błyszczeć!

Blue Shine

Indigo shades rule not only in fashion;  
cosmetic brands have also succumbed to their charm.
To the benefit of women who want to  
dazzle and shine!
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Dżins wciąż w natarciu, bo… co sezon w nowej, zdumiewającej odsłonie! 

Queen Jeans
Jeans are always coming on each season, in a new and amazing way.
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The smell of success
As soon as you are on the first floor 
of Kilf Fashion Mall, let your sense of smell 
guide you and it will certainly take you to the 
most renowned and luxurious perfumery in 
Poland – Perfumeria Quality. Check out the 
five reasons that make it an exceptional place.

Świat 
Perfumerii 
Quality
Gdy tylko znajdziesz się na 
pierwszym piętrze Domu Mody Klif, 
zdaj się na zmysł węchu, który  
niezawodnie zaprowadzi Cię  
do najbardziej renomowanej i luksusowej 
w Polsce – Perfumerii Quality.  
Poznaj 5 powodów, dlaczego 
warto odwiedzić to wyjątkowe miejsce.

PerfumeriaQuality.pl

UNIQUE PERFUME 
We encourage fans of  tradition and history to get 
familiar with fragrances of  Creed, the oldest perfu-
mery in the world. It has been working unceasingly 
for over 250 years and all that time remained a fa-
mily company: nowadays, its perfumes are compo-
sed by the seventh generation of  artists-perfumers.

MODERN SKINCARE 
The Perfumeria Quality skincare offer includes the 
brightest star of  Japanese brand Menard: the anti-a-
geing cream Authent II. This unique solution stimu-
lates the production of  new stem cells and thus – 
new epidermis and skin cells.

LUXURY MAKEUP 
Golden powder compacts decorated with Swarov-
ski crystals hide the most sophisticated face and 
body powders, blushes and eye shades. Luxurious 
mascaras and sensual lipsticks are locked in golden 
or platinum casings. This is NEBU Milano exclusive 
cosmetics.

ECO-FRIENDLY AT HOME 
Perfumeria Quality proves that even washing liquids 
or cleaning products can be luxurious and environ-
mentally friendly. A rich and varied offer of  Ameri-
can brand The Laundress allows you to discover a 
completely new face of  everyday chores.

BEAUTIFUL SMILE 
Perfumeria Quality can bring a radiant smile to your 
face - especially since its toothpaste includes real 
gold. The exceptional brand Swiss Smile also offers 
toothbrushes, whitening tooth foams as well as den-
tal floss.

Zapraszamy do świata Quality. Tu czas płynie wolniej... i pięknie pachnie.  
Enjoy the world of  Quality. Time flows slower here… and smells beautifully. 

NIEZWYKŁE PERFUMY 
Miłośników tradycji i historii zachęcamy do 
poznania zapachów Creed, najstarszego 

domu perfum na świecie. Działa nieprzerwanie od po-
nad 250 lat i przez cały ten czas pozostaje firmą rodzin-
ną: obecnie perfumy komponuje już siódme pokolenie 
artystów-perfumiarzy.

1.

LUKSUSOWY MAKIJAŻ 
Złote puderniczki zdobione kryształami 
Swarovskiego kryją najdoskonalsze pu-

dry do twarzy i ciała, róże do policzków i cienie do 
powiek. Luksusowe tusze do rzęs i zmysłowe pomad-
ki do ust ukryte zostały w złotych lub platynowych 
opakowaniach. Tak prezentują się ekskluzywne ko-
smetyki do makijażu NEBU Milano.

3.

NOWOCZESNA PIELĘGNACJA 
W pielęgnacyjnej ofercie Perfumerii Qu-
ality najjaśniej świeci gwiazda japońskiej 

marki Menard: najdoskonalszy na świecie krem przeciw-
starzeniowy Authent II. Ten niezwykły preparat pobu-
dza wytwarzanie nowych komórek macierzystych, a tym 
samym – nowych komórek naskórka i skóry właściwej. 

2.

DOMOWE EKO-FRIENDLY 
Perfumeria Quality przekonuje, że luksu-
sowe i ekologiczne mogą być nawet płyny 

do prania ubrań czy produkty do czyszczenia i sprząta-
nia. Bogata i różnorodna oferta amerykańskiej marki 
The Laundress pozwala odkryć zupełnie nowe oblicze 
codziennych domowych zajęć. 

4.
PIĘKNY UŚMIECH 
W Perfumerii Quality łatwo o promienny 
uśmiech. Tym łatwiej, że na jej półkach 

znajduje się pasta do zębów z prawdziwym złotem! 
Oferta wyjątkowej marki Swiss Smile to także szczotecz-
ki i wybielające pianki do zębów oraz nici dentystyczne. 

5.
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1. Płaszcz/coat COS – 1000 PLN, 2. Garnitur/suit Boss Store – 2290 PLN, 
3. Koszula/shirt Emanuel Berg – 459 PLN, 4. Pasek/belt Boss Store – 399 PLN, 
6. Buty/shoes Boss Store – 1590 PLN

Subtelna elegancja, nowoczesne 
spojrzenie, a wszystko zaklęte  
w nieśmiertelną klasykę.

Talented 
Mr. Ripley

Subtle elegance, a modern approach, 
enchanted in an immortal classic.
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1. Pierrot – 796 PLN, 2. BBHome – 2119 PLN, 
3. H&M Home – 59.90 PLN, 4. Emanuel Berg – 199 PLN, 
5. Vistula – 349 PLN, 6. Versace Collection/
Designers – 1599 PLN, 7. Sinal Dywany Orientalne – 12 900 PLN, 
8. Kilian/Perfumeria Quality Missala – 1165 PLN, 
9. Emanuel Berg – 459 PLN, 10. Versace Collection/
Designers – 599 PLN, 11. Boss Store – od/from 479 PLN, 
12. Emanuel Berg – 199 PLN, 13. Digel/
Royal Collection – 1099 PLN, 14. BBHome – 1259 PLN, 
15. Emanuel Berg – 429 PLN, 16. Salamander – 1190 PLN, 
17. BBHome – 449 PLN
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1. Versace Collection/Designers – 1149 PLN, 2. Carl Gross/Royal Collection – 899 PLN, 3. Boss Store – 579 PLN, 4. Tommy Hilfiger – 449 PLN, 
5. Tous – 899 PLN, 6. Tommy Hilfiger – 699 PLN, 7. Baldinini – 1750 PLN, 8. Paul & Shark – 890 PLN, 9. Vistula – 149.90 PLN, 
10. Versace Jeans/Designers – 1059 PLN, 11. Emanuel Berg – 429 PLN, 12. Calvin Klein Jeans/Made in G – 499.90 PLN
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Marynarka/jacket COS 800 PLN 
Koszula/shirt 
Stenströms/Campione 
Oscar Jacobson Stenströms 669 PLN 
Sweter/sweater 
Stenströms/Campione 
Oscar Jacobson Stenströms 1499 PLN 
Spodnie/trousers 
Boss Store 629 PLN
Torba/bag Boss Store 3090 PLN 
Buty/shoes 
Officine Creative/Apia 2399 PLN

Dbałość o każdy detal, perfekcjonizm w każdym calu. 
Prawdziwy dżentelmen zna się na rzeczy i wie, że diabeł tkwi w szczegółach. 

Focus on Detail
Attention to detail and perfectionism in every way.
A true gentleman knows his stuff and is aware that the devil is in the detail.

Emanuel Berg 459 PLN

Tag Heuer/W.Kruk 19 320 PLN

Delikatny kwiatowy deseń doda 
uroku każdemu mężczyźnie, 
niezależnie od pory roku i ożywi 
stylizację w odcieniach szlachet-
nej szarości.

A delicate floral pattern will add 
charm to any man, regardless of  
the season or will liven up an 
outfit in shades of  noble gray.
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Fotograf/Photographer – Adam Pluciński/Move Picture,  
model – Adrian Włodarski/Rebel Models,  

makijaż/make up – Wilson/Warsaw Creatives,  
fryzjer/hair – Adam Szaro/Picture That,  

stylistka/stylist – Joanna Ciesielska,  
produkcja/production – Aliganza Fashion Agency/ 

Magda Gołdanowska 
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Bluza/blouse 
United Colors of Benetton 
129 PLN
Bluzka/blouse 
Jacadi Paris 151 PLN 
Sukienka/dress 
Jacadi Paris 256 PLN
Buty/shoes 
H&M 69.90 PLN

Radosna zabawa w kolory. 

Young Art
A cheerful play with colours.

1. Jacadi Paris – 84 PLN, 
2. H&M Home – 85 PLN,   
3. Jacadi Paris – 360 PLN, 
4. Tous – 539 PLN,  
5. H&M Home –  59.90 PLN, 
6. Pandora – 249 PLN, 
7. Pandora – 159 PLN, 
8. Tous – 299 PLN
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Jacadi Paris 183 PLN

Yes Prestige 89 PLN

Gra barw, wzorów, ale i faktur. 
W końcu zabawa kontrastami 
to świetne pole do popisu. A jak się 
okazuje, sportowy szyk i dziewczęcy 
urok – to doskonałe połączenie.

A game of  colours, patterns,  
and textures; contrasting is fun. 
And when it comes to sporty chic 
and girly charm – it’s an excellent 
combination.
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Kurtka/jacket 
United Colors of Benetton 
199 PLN
Polo shirt 
Jacadi Paris 151 PLN 
Spodnie/trousers 
H&M 29.90 PLN
Pasek/belt 
H&M 29.90 PLN
Buty/shoes 
H&M 79.90 PLN

W.Kruk 59 PLN

Tommy Hilfiger/Royal Kids 
358 PLN

Emu/Royal Kids 382 PLN

H&M  39.90 PLN

Tommy Hilfiger/Royal Kids  
od/from 613 PLN

Tommy Hilfiger/Royal Kids  
243 PLN

H&M 29.90 PLN

United Colors of  Benetton 179 PLN

Tous 839 PLN

Kolorystyczne sekwencje, luz 
i wygoda. To propozycje dla 
najmłodszych wielbicieli mody. 

Coloured sequences, ease and comfort. 
For the youngest fashion enthusiasts.

Jasne polo, klasyczne spodnie, wia-
trówka – z jednej strony elegancja, ale 
i komfort. Dopasowane kolory, miłe 
materiały. A nad wszystkim unosi się 
duch zabawy i kreatywności.

Bright polo, classic trousers, a wind-
breaker – on the one hand elegance, 
but also comfort. Matched colours, 
pleasant fabrics. And the spirit 
of  play and creativity permeates it all.

United Colors of  Benetton 239 PLN

Diesel Kid/Royal Kids ok./ca. 350 PLN Fotograf/Photographer – Adam Pluciński/Move Picture, modelka/model – Sofia Konecka-Menescal, model – Oskar Olszewski,
makijaż/make up – Wilson/Warsaw Creatives, fryzjer/hair – Adam Szaro/Picture That, stylistka/stylist – Joanna Ciesielska,

 produkcja/production – Aliganza Fashion Agency/Magda Gołdanowska 
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Obfitość imprez kulturalnych w stolicy 
sprawia, że przedstawiamy 
ich bardzo subiektywny przegląd. 

Culture

The abundance of cultural events in the capital forces 
us to present only a very subjective summary.

Na początek zapraszamy do Teatru Polonia. Tu każdy spektakl 
to wydarzenie. Każda rola perełką. Nie inaczej jest w przypad-
ku sztuki „Matki i synowie” – wielokrotnie nagradzanej i gra-
nej z  powodzeniem na Broadwayu. Aktualnej, wzruszającej, 
bezkompromisowo traktującej o  tolerancji. W  obsadzie m.in.  
Krystyna Janda (1). W  piątek 22 września rozpoczyna się  
Warsaw Gallery Weekend. Podczas trzydniowej imprezy aż 26 
warszawskich galerii zaprasza na wernisaże i towarzyszące im wy-
darzenia specjalne. Performance, koncerty, spotkania (2). Czas 
na wspomnienia. 22 i 23 września w Progresji wystąpią Kayah 
i Bregović. Artyści ponownie łączą siły i wyruszają w trasę kon-
certową po Polsce. Wystąpią na 7 koncertach. W programie oczy-
wiście piosenki z ich kultowego albumu sprzed 17 lat (3). Zacie-
kawionych wodnym żywiołem zapraszamy na wystawę czasową 
„Płyń lub giń” w  Centrum Nauki Kopernik. Wystawa będzie  
otwarta  do  12 listopada. Ekspozycja obejmuje 14 eksponatów, 
mieszczących się w ogromnych kontenerach wypełnionych wodą 
(4). Natomiast w Muzeum Narodowym w Warszawie od 5 paź-
dziernika 2017 do 7 stycznia 2018 roku otwarta będzie pierwsza 
wystawa prezentująca sztukę biedermeieru w Polsce. Styl ten 
narodził się w  krajach niemieckich po Kongresie Wiedeńskim 
(1815) i  wywarł znaczący wpływ na całą Europę. Biedermeier 
skupiał się głównie na wyposażeniu mieszkań, stąd wśród ponad 
300 eksponatów zobaczymy głównie meble, szkło, porcelanę, 
tkaniny i bibeloty (5).

First, we would like to invite you to Teatr Polonia, where every 
spectacle is a marvellous event and polished diamond. The same 
applies to the award-winning Broadway play, “Mothers and 
sons.”  It touches on the issue of  tolerance in a contemporary, 
moving and uncompromising manner. The cast includes Krysty-
na Janda (1). Warsaw Gallery Weekend starts on Friday, 22 Sep-
tember. During the three-day event 26 Warsaw art galleries open 
their doors, hositng vernissages and accompanying special events: 
performance, concerts and meetings (2). Time for memories. On 
the 22 and 23 September Progresja (Fort Wola) will feature con-
certs by Kayah & Bregović. The singers are joining forces again 
and starting seven-city Polish tour. Naturally, the programme in-
cludes songs from their 1997 now-iconic studio album (3). We 
encourage those interested in the element of  water to visit a tem-
porary exhibition “Sail or Sink” at the Copernicus Science Cen-
tre, open through 12 November. The exhibition comprises of  14 
exhibits located in huge tanks filled with water (4). The National 
Museum in Warsaw hosts the first ever presentation of  Bieder-
meier art in Poland from 5 October to 7 January 2018. The Bie-
dermeier style, which took shape in the German-speaking part 
of  the world shortly after the Congress of  Vienna (1815) left a 
strong imprint on all of  Europe. Biedermeier focused mostly on 
interior design, hence more than 300 artefacts featured in the ex-
hibition include furniture, glassware, porcelain, textiles and deco-
rative objects (5).

1.

3.

2.

5.

4.
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MODA: ODZIEŻ I BIELIZNA
FASHION: CLOTHING AND LINGERIE
BETTY BARCLAY 517 725 442
BOHOBOCO 533 445 626
BOSS STORE 22 531 45 21
CALVIN KLEIN JEANS 22 531 46 99
CAMPIONE OSCAR JACOBSON STENSTRÖMS
 22 531 45 39
CATERINA 22 531 46 89
CHANTELLE 793 909 096
COS 22 530 65 40
DENI CLER MILANO 661 980 628
DESARO 517 196 951
DESIGNERS 512 355 674
DOLCE VITA 22 531 47 05
ELISABETTA FRANCHI 22 299 63 39
EMANUEL BERG 22 636 73 39                     
EVA MINGE 
GERRY WEBER 22 531 48 72
GUESS 22 531 47 58
H&M 22 636 39 40
HERA 22 531 46 06
HEXELINE 728 428 510
IMPERIUM 517 970 815 
IMPERIUM MILANO 535 055 218
JACADI PARIS 22 531 46 87
LANORO 22 531 47 60
LIDIA KALITA 791 492 301
LIU JO 22 531 49 47
LUISA SPAGNOLI 22 531 46 04
LULA 604 775 709
LUNA                                                                 604 634 603
MANILA GRACE 22 531 47 24
MARC  CAIN 22 531 45 03
MARCIANO GUESS 22 531 46 78
MARELLA 22 531 46 73
MARINA RINALDI 22 531 45 04
MAX MARA 608 649 500
MICHAEL KORS 22 531 45 05
MOLTON 507 017 230
OLSEN 22 531 45 17
PARISI FASHION CONCEPT 534 280 247
PATRIZIA ARYTON 22 636 03 07
PATRIZIA PEPE 22 637 10 24
PAUL & SHARK 22 531 45 45 
PENNYBLACK  22 531 45 31
PINKO 22 531 46 16
ROYAL COLLECTION 22 531 47 18 
ROYAL KIDS 664 325 344
SAMUEL FASHION CONCEPT 22 531 46 22
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS  698 994 842 
SOLAR 22 636 03 57
STEFANEL 22 637 10 25
TOMMY HILFIGER 22 531 46 36
TRUSSARDI 22 531 46 31
TWIN-SET 22 531 47 02     
UNITED COLORS OF BENETTON 22 636 04 79 
VISTULA 783 783 945 
WEEKEND BY MAX MARA 22 531 45 58

BIŻUTERIA I ZEGARKI
JEWELRY AND WATCHES
LA MARQUEUSE wkrótce otwarcie/opening soon
PANDORA 22 831 22 85
SCALLINI 501 688 687
SELFIE JEWELLERY 536 754 220
TOUS 797 702 420
W.KRUK 661 980 572
YES PRESTIGE 501 483 016           

OBUWIE I AKCESORIA
FOOTWEAR AND ACCESSORIES
APIA 22 531 47 21
BAGATT 734 163 042 
BALDININI 22 531 46 47
CELEBRITY 22 531 45 53
COCCINELLE 22 531 46 26
FURLA 22 531 46 19
GINO ROSSI 696 532 339
MADE IN G 22 531 45 67
O BAG STORE 733 160 400
POLLINI 22 531 45 75
SALAMANDER 519 404 124

SPORT I REKREACJA
SPORTS AND LEISURE
ADVENTURE SPORTS 22 531 46 46
S’PORTOFINO 22 244 14 07

ELEKTRONIKA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
ELECTRONICS AND HOME 
BBHOME 694 167 977
H&M HOME 22 636 39 40
PIERROT 22 531 45 15
SINAL DYWANY ORIENTALNE 22 531 45 69
SONY CENTRE 22 531 45 30 
TCHIBO 785 789 477
VILLEROY & BOCH 579 525 635

KSIĄŻKI, PRASA, ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE
BOOKS, NEWS, STATIONERY
INMEDIO 22 531 45 82

ZDROWIE I URODA
HEALTH AND BEAUTY
APTEKA SUPER-PHARM 22 434 09 80
KRZYSZTOF ROBAK OPTYK 22 531 46 10
MANILOVE 22 531 45 97
MIODEK HAIR HOUSE 22 531 46 12 
PERFECT VISION 504 124 353
PERFUMERIA QUALITY MISSALA 22 531 47 52
SEPHORA 22 487 51 47 
YVES ROCHER 22 531 46 03

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
FOOD AND GROCERIES
PIOTR I PAWEŁ                                              572 909 704

KAWIARNIE, RESTAURACJE, CUKIERNIE
CAFES AND RESTAURANTS
BONJOUR 22 531 46 13
CHEESECAKE CORNER 22 531 46 35
COSTA COFFEE 22 636 70 48
YOKO SUSHI BAR&RESTAURANT 22 531 47 37
WIKING 22 531 47 16

USŁUGI
SERVICES
AGA FLOWERS 22 531 45 13
BANK MILLENNIUM 801 331 331
INFO/CONCIERGE 22 531 45 00
INMEDIO 22 531 45 82
KANTOR WYMIANY WALUT 22 531 46 09
PUPPY STAR  731 580 399
PRIMA PRALNIA CHEMICZNA 22 531 46 05 
TUI CENTRUM PODRÓŻY 22 290 55 38

Koncepcja i produkcja magazynu/Concept and production of the magazine: Valkea Media S.A. Zdjęcia/ Images: Agnieszka Wojtuń, Michał Zagórny, 
East News, Shutterstock, materiały prasowe/ press materials. 

Zdjęcie okładkowe/Cover image: fotograf/photographer – Adam Pluciński/Move Picture, modelka/model – Patrycja Gardygajło/D’Vision, makijaż/make up – Wilson/Warsaw Creatives,  
fryzjer/hair – Michał Bielecki/Warsaw Creatives, stylista/stylist – Joanna Ciesielska, produkcja/production – Aliganza Fashion Agency/Magda Gołdanowska

Dom Mody Klif nie odpowiada za błędy powstałe w przygotowaniu i druku. Informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
Klif House of Fashion is not responsible for editorial and printing errors. All information is of an advertising nature and shall not constitute an offer pursuant to civil law.

Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa, tel. +48 22 531 45 00, klif.pl

Concierge  
Podczas zakupów w Domu Mody Klif skorzystaj  

z bezpłatnej usługi concierge. Pomożemy  
w transporcie zakupów do samochodu, zamówimy 

taxi, przechowamy bagaż i odzież wierzchnią, 
zamówimy kwiaty 22 531 45 00

Enjoy free Concierge Service while shopping at Klif House 
of Fashion. Our concierge will help transport your  

purchases to your car, order a taxi, store your luggage  
or coat, and even order flowers. Tel.: 22 531 45 00

Klif House of Fashion  
Monday– Saturday 9 AM – 9 PM, Sunday 10 AM – 8 PM,  

PIOTR I PAWEŁ SUPERMARKET 
Monday – Saturday 8.30 AM - 10 PM, Sunday 9 AM – 8 PM 

CAFES, RESTAURANTS AND SELECT SERVICES  

Monday – Saturday 8 AM – 9 PM, Sunday 10 AM – 8 PM,  

MILLENNIUM BANK  

Monday – Saturday 8 AM – 9 PM, Sunday 10 AM – 6 PM

Dom Mody Klif  

poniedziałek – sobota 9.00 – 21.00, niedziela 10.00 – 20.00,  

PIOTR I PAWEŁ 
poniedziałek – sobota 8.30 – 22.00, niedziela 09.00 – 20.00 

WYBRANE KAWIARNIE, RESTAURACJE  
I PUNKTY USŁUGOWE  

poniedziałek – sobota 8.00 – 21.00, niedziela 10.00 – 20.00, 

BANK MILLENNIUM  
poniedziałek – sobota 8.00 – 21.00, niedziela 10.00 – 18.00

Breakfast at Klif  
Make your morning extra special with breakfast  

in one of  our cafes or restaurants, served  
Monday to Saturday from 8 AM.

Klif zaprasza na śniadania  
Od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 

zapraszamy do kawiarni i restauracji na śniadania.




