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Wiosna przynosi apetyt na świeże stylizacje, lekkie tkaniny, radosne wzory.  
W tym sezonie wszystko kwitnie i budzi się do życia – pastelowe bluzki, sukienki  

czy koszule pełne są fauny i flory. Szykowne fasony mają w sobie sportowego ducha  
– zostały zaprojektowane z myślą o wielkomiejskich fanach mody, którzy żyją 

intensywnie. Nieustająco towarzyszymy Państwu w tej modowej pogoni  
i przecieramy stylowe szlaki, wybierając najciekawsze 

 trendy cenionych polskich i światowych marek. 

Do zobaczenia w Klifie!

Spring is all about a fresh look, delicate textiles and cheerful patterns. The season 
makes everything bloom and come to life – the pastel-colored blouses, dresses and 

shirts teem with plants and animals. The chic designs are infused with a sporty spirit 
– they were create with fashionable urban dwellers and their intense lifestyle in mind. 

We accompany you on this fashion hunt, showing you the way by presenting the 
most intriguing trends pursued by Polish and global brands.

See you at Klif!

Spring is in the air

Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa, tel. +48 22 531 45 00, klif.pl
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nWśród wiosennych kolekcji warto zwrócić uwagę na ubrania z metką 
Evy Minge. Butik tej polskiej projektantki to miejsce stworzone  
z myślą o pewnych siebie kobietach ceniących indywidualny styl. Po-
dążając tropem najlepszej jakości, nie można pominąć salonu marki 
Marc Cain, gdzie znajdziemy ultranowoczesne ubrania i dodatki  
z segmentu premium wyróżniające się dopracowanymi detalami.  
A skoro o nich mowa, piękną biżuterię można znaleźć pod szyldem 
La Marqueuse – unikatowe i pieczołowicie wykonane przedmioty 
stworzone z myślą o wyjątkowych kobietach. Obowiązkowym punk-
tem dla miłośników stylu „casual & luxury” jest salon belgijskiej mar-
ki dla dorosłych i dzieci – J&Joy, który otworzy się już na wiosnę. 
Spragnionych regeneracji i relaksu na najwyższym poziomie ucieszy 
wiadomość o pojawieniu się na mapie Domu Mody Klif  renomowa-
nej kliniki La Perla. Sprzęt najnowszej generacji, wykwalifikowany 
personel, a przede wszystkim autorskie zabiegi, które poprawiają 
kondycję skóry, rewitalizują i odprężają – wizyty tutaj potrafią uzależ-
nić! W nowym sezonie odświeżenia potrzebują także wnętrza na-
szych domów. Po ekskluzywną porcelanę z oryginalnymi wzorami 
zajrzyjmy do salonu Rosenthal. Jeśli cenimy minimalistyczny styl, 
potrzebujemy sprzętów do gotowania czy przyrządzania wyśmieni-
tej, pobudzającej kawy, skierujmy się do salonu marki Duka, który od 
niedawna znajduje się w nowej lokalizacji, ale niezmiennie oferuje 
świetne wzornictwo i niezawodne urządzenia.

In spring, the Eva Minge collection merits your attention. This Pol-
ish designer’s boutique has been created with self-confident women 
who value individualism in mind. When seeking top-quality, you just 
can’t miss the Marc Cain store: offering super modern high-end 
clothes and accessories, the collection is characterized by fine details. 
Speaking of  the latter, beautiful jewelry can also be found at La Mar-
queuse, a place that offers unique and carefully made items created 
for exceptional women. If  you love the “casual & luxury” style you 
must visit J&Joy, a Belgian brand for adults and children, set to open 
in the spring. Looking for top quality regeneration and relaxation will 
be happy to hear that a La Perla clinic has opened at the Klif  House 
of  Fashion. Cutting edge equipment, skilled personnel, and - last but 
not least - proprietary treatments that improve the condition of  skin 
ensure that clients leave revitalized and relaxed; visits here can be se-
riously addictive! Further, the new season has called for a general 

Nowy sezon rozpoczynamy odsłonami kolejnych nowości Domu Mody Klif.  
Wiosenne miesiące upłyną więc pod opieką usług premium, wspaniałych kolekcji   
najlepszych projektantów oraz ekskluzywnych dodatków... bo wiosna to czas przyjemności.  

New Brands

The new season means a new look for the Klif House of Fashion. The spring months are set to be characterized  
by premium services, great collections and exclusive accessories from the top designers as, after all,  
spring is a time of pleasure.

update of  the interior and layout. Exclusive porcelain with original 
patterns can be found at Rosenthal, while those who value minimal-
ism in their design and are looking for cooking utensils or accessories 
to make excellent, invigorating coffee, should turn their attention to 
the Duka store: that’s recently moved to a new location though still 
offers the same excellent designs and robust devices.



Partnerzy/Partners:

Pakiet
konsultacji
POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO

Consultation
package

Zarezerwuj bezpłatną konsultację  
u wybranego partnera w Punkcie 

Concierge lub na klif.pl

Book a free consultation  
with your chosen partner at  

the Concierge Point or at klif.pl.

• konsultacje stylistki 
• usługi brafittingu 
• lekcje makijażu  

• indywidualne programy 
pielęgnacyjne i dobór perfum

• Stylist consultations 
• Brafitting services 
• Make-up lessons 

• Individual beauty care programs  
and perfumes selection

KW_Magazyn_stylistka_wiosna_2018_230x299.indd   1 2018-03-02   14:01:40
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Spring 
Essential

Wiosnę witamy subtelnymi kwiatami oraz złotem 
połyskującym niczym pierwsze promienie słońca.

We’ve welcomed spring with muted floral motifs and vibrant 
gold patterns that shine like the first shafts of sunlight. 

Delikatne sandałki z kwiatowym or-
namentem, okulary ze złocistymi lu-
sterkowymi szkłami, motywy solar-
ne… Subtelność, świeżość, lekkość to 
znaki szczególne nowego sezonu.

Sandals with flowery embellish-
ments, glasses with golden reflective 
lenses and sunny themes are charac-
teristic features of  the new season 
and promise a style that feels fresh 
and light. 
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H&M
149.90 PLN

Guess
699 PLN

Apia
1899 PLN



ARCYDZIEŁO ABSOLUTNE

NOWY 
LEXUS LS

LEXUS WARSZAWA-WOLA
ul. Połczyńska 32
tel. +48 22 210 36 00
www.lexuswarszawa-wola.pl

Lexus LS – zużycie paliwa i emisja CO
2
 w cyklu mieszanym odpowiednio: 7,1 do 9,9 l/100 km oraz 161 do 225 g/km (zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi), w zależności od rodzaju napędu i wersji wyposażenia. Zużycie 
paliwa i emisja spalin CO

2
 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie 

paliwa i emisję CO
2
 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie 

w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów 
wycofanych z eksploatacji: www.lexus-polska.pl. Szczegóły u Autoryzowanych Dilerów Lexusa. 

Zapraszamy do salonu Lexus Warszawa-Wola na jazdę testową najbardziej spektakularną 
limuzyną Lexusa – nowym modelem LS.
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Falbany XXL
Na bluzkach i sukienkach goszczą falbany  
w wersji maksi, sprawiające, że wyglądamy 
niczym rzeźby. Tak prezentuje się romans 

mody ze sztuką.

XXL Flounces
Blouses and dresses are adorned with 

maxi-size flounces that make them look 
like sculptures. These are the results when 

fashion and art combine...

Para sezonu
Delikatny lub nieco ostrzejszy róż i czerwień 
grały dotąd w osobnych drużynach. Tej 
wiosny koniec dylematu – zestawiamy je 
razem!

Fashion Couple
Until now, delicate or slightly stronger pink 
and red shades were seen as opposites. This 
spring brings an end to the historic dilemma 
by putting them together!

Monokolor
Total looki rządzą – nosimy kilka rzeczy 
w tym samym kolorze, w ten sam print, 
słowem – z tej samej tkaniny. Plus dodatki 
pod kolor!

Ensembles
Total looks rule – now we can wear a few 
pieces of  clothing in the same color, with 
the same print and from the same fabric. 
Just add matching accessories!
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Jasna strona mocy
Pastele sprawdzają się w wersji 
od głów do stóp. Jeśli postawimy 
na odważne kroje, nie musimy 
się obawiać zbyt cukierkowego 
efektu.

Bright Side of  the Force
Pastel colors look great from 
head-to-toe. Bold cuts show that 
there is no need to be afraid  
of  being over the top.

MUST HAVE

PASTELOVE
Wśród pasteli rządzi nieoczywista lila – doskonale wygląda solo lub  
w zestawieniu z bladym różem. Ten pierwszy kolor świetny jest  
w szczególności dla chłodnych typów urody. Baby pink sprawdzi się  
u tych cieplejszych. Miejsce w pożądanej palecie rości sobie również 
light blue, który sprawdzi się też w męskiej szafie. Podkreśli sportowe 
ubrania, ale i te w klimacie retro. 

The ‘not-so-obvious’ lilac has become the queen of  pastels  
– it looks great on its own or combined with pale pink. The for-
mer looks fabulous when matched against cold shades, while the 
latter is best suited to warmer skin-like colors. Light blue also fea-
tures in the desired color palette as it works in every man’s collec-
tion and underlines both sport and retro aspects.

Emanuel Berg 459 PLN

YSL/Sephora od 299 PLNPeserico/Imperium Milano 1439 PLN

Coccinelle 1149.90 PLN

STYLISTKA EWELINA RYDZYŃSKA
Wracają rozbielone kolory. Tym razem w towa-
rzystwie eleganckich fasonów, a nie sentymen-
talnych falbanek. Zresztą te ostatnie są bardzo 
niepokorne w tym sezonie i przyciągają wzrok, 
wijąc się asymetrycznie po naszych ubraniach, 
odsłaniając seksownie ramiona i eksponując 
dekolty. 

Whitened colors are coming back, but this time they are accom-
panied by elegant cuts and not, say, sentimental flashes. The lat-
ter are truly untamed this season and turn heads with their 
asymmetrical patters which reveal the shoulders and neckline in 
a sexy way. 

Na wybiegach jest słodko – królują pastele, choć dla kontrastu towarzyszą im ascetyczne 
formy i klasyczne kroje. Do tego drapieżne falbany, mariaż różu i czerwieni oraz total looki.

Trends from the Catwalk
The runways are sugary and full of pastel colors. The latter has been contrasted with ascetic forms and classic 

cuts that are enhanced by bold twists and pink and red colors and complete sets.
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Nie ma złotego środka – rządzą skrajności. Szykowna, powłóczysta 
suknia maksi czy frywolna, dziewczęca minisukienka?

Opposing Trends

There is no middle ground - extremes prevail. A stylish, flowing maxi dress 
or a frivolous, girly mini?
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Delikatne, zwiewne – sukienki do ziemi są wyjątkowo romantycz-
ne. Będą idealne na wiosenne garden party czy spacer po mieście.  
W pastelowych odcieniach, w małe i duże kwiatowe wzory pokreślą 
atuty i ukryją mankamenty figury, optycznie wydłużając i wysmu-
klając sylwetkę.

Rozkloszowane, z plisowanym dołem, z odsłoniętymi ramiona-
mi, z delikatnych, transparentnych tkanin. Minisukienki w tym 
sezonie są romantyczne i seksowne zarazem. Fanki eksponowa-
nia nóg w niebanalnym stylu bez wątpienia będą zadowolone.

Delicate and subtle, full-length dresses produce a very romantic 
effect. They will make a perfect choice for a garden party or  
a downtown stroll. Pastel-colored, decorated with small and 
large-sized flower patterns, they will bring out your fortes and 
conceal any imperfections by visually elongating your body.

This season’s minis are both romantic and sexy – flared, pleated at 
the bottom, showing the arms and made of  delicate, transparent 
fabric. If  you like to bare your legs, be sure to do it with style  
– these are definitely for you.

Marciano Guess 839 PLN

Max Mara 2005 PLN

Patrizia Pepe 1766 PLN

Twin-Set 889 PLN

Marella 1509 PLN

Solar 499 PLN

 Twin-Set 1229 PLN

Weekend by Max Mara 1009 PLN

Pewne jest jedno – niezależnie, czy wybierzemy długość maksi czy mini, koniecznie  
postawmy na print w kwiaty, czyli kwintesencję wiosny 2018. 

One thing is certain – regardless of whether you prefer a maxi or a mini, pick one of the flower patterns that 
is all the rage in s/s 2018.
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Kolor sezonu. Od lila po głęboki, 
mroczny fiolet. Must have w garderobie  
i kosmetyczce.

Violet Room

The color of the season. From lilac to deep, dark violets, 
this is the must-have color in both the wardrobe  
and the cosmetic bag.

Może być delikatny i romantyczny, choć przy tym wcale nie 
słodki. Chłodny i wytrawny odcień lila ma niepokojącą, intry-
gującą naturę (sprawdzi się na sukienkach-halkach, bieliźnia-
nych topach i falbankach). W pełni wyraża się on przy ciem-
nych odcieniach, które tej wiosny stanowią wieczorową 
alternatywę dla czerni. I kuszą, uwodzą, przyciągają wzrok.  
À propos, świetnie sprawdzają się jako niebanalna baza do 
wykonania smoky eyes. Można też postawić na fioletowe  
akcenty – lakier do paznokci, kolczyki czy torebkę.

It must be subtle and romantic, although not too sweet at 
the same time. Cool lilac has a compelling and intriguing 
character and looks great on petticoat dresses, lingerie tops 
and flounces. It’s best worn accompanied by darker shades 
which, this spring, will serve as an alternative to evening 
black. It’ll tempt, seduce and turn heads. Further, it looks 
great as an unusual base for smoky eyes. You can also bet 
that violet accents on nail polish, earrings and purses will 
also be popular.

1. Chloé/Perfect Vision – 1890 PLN, 2. Max Mara – 3249 PLN,  
3. Simple Creative Products – 599.90 PLN,  

4. Coccinelle – 1399.90 PLN,  
5. Marc Jacobs/Sephora – 129 PLN,  

6. Marciano Guess – 999 PLN, 7. Celebrity – 1299 PLN,  
8. H&M – 149.90 PLN, 9. Marc Jacobs/Sephora – od 315 PLN,  

10. Max Mara – 4979 PLN, 11. Betty Barclay – 299 PLN

So
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9.

1. Scallini – 246 PLN 
2. Solar – 45 PLN 
3. Pandora – 399 PLN 
4. La Marqueuse – 1650 PLN 
5. Yes Prestige – 119 PLN 
6. W.Kruk – 799 PLN 
7. Tous – 299 PLN 
8. Selfie Jewellery – 529 PLN 
9. Marc Cain – 80 PLN 
10. Aga Flowers – 4 PLN/szt./PC

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Misterne, mieniące się w słońcu skarby 
natury zamknięte w biżuteryjnej formie.

Treasure  
of Nature
Mysterious, shiny treasures of nature frozen  
in the form of jewelry.

1.

10.
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1. Guess – 329 PLN, 2. Thiery Lasry/Krzysztof Robak Optyk – 2200 PLN, 3. Pandora – 529 PLN, 4. Love Moschino/Made in G – 799 PLN, 5. Gerry Weber 
– 699 PLN, 6. Furla – 790 PLN, 7. Trussardi – 893 PLN, 8. Apia – 1399 PLN, 9. Coccinelle – 949.90 PLN, 10. Tous – 689 PLN, 11. Baldinini – 1750 PLN

Czas, by zakwitnąć i rozkoszować się delikatnymi printami. 

Full Bloom
It’s time to flourish and immerse yourself in delicate prints.

6.

5.

1. 2.

3. 4.

7.

8.

10.
11.

9.
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  1. Celebrity – 649 PLN, 2. Liu Jo – 739 PLN, 3. Prada/Perfect Vision – 1790 PLN, 4. Furla – 495 PLN,   
5. La Marqueuse – 2190 PLN, 6. Selfie Jewellery – 399 PLN,  7. Stefanel – 319 PLN,  8. Liu Jo – 669 PLN,  

9. Hera – 1290 PLN, 10. Prada/Perfect Vision – 1690 PLN, 11. Luisa Spagnoli – 1989 PLN,  
12. Max Mara – 1305 PLN, 13. Liviana Conti/Samuel Fashion Concept – 1099 PLN, 14. Gino Rossi – 449.90 PLN, 

15. Patrizia Pepe – 1139 PLN

Piękność dnia. W spodniach czy w sukience, w pastelowych odcieniach, w kwiatach, 
rozpromieniona i zwiewna , przyciągana do ziemi geometrycznymi dodatkami.

Belle de Jour
Beauty of the day: in pastel colored trousers or a dress, or adorned with bright, delicate flowers 

angled to the ground by geometric accessories.

5.

1.

2.

4.
6.

3.
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10.
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14.

15.
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11.
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Moda to zabawa. Trendy są po to, aby nimi swobodnie 
żonglować. Elegancja z najwyższej półki może grać  

z powodzeniem w jednej drużynie ze sportowymi 
detalami, które świetnie podkręcają emocje.

Let’s Play

Fashion is fun, so don’t take trends too seriously. 
Top-shelf elegance and cheerful sporty details 

can play on the same style team.

Fotograf/photographer – Daniel Jaroszek 
Model – Patrycja Hoffmann/Rebel Models 
Model – Edu Roman/Kult Models Agency 
Makijaż/make up – Sylwia Rakowska 
Fryzjer/hair – Michał Bielecki  
Stylistka/stylist – Joanna Ciesielska  
Produkcja/production – Aliganza Fashion Agency



Bluzka/blouse & Spódnica/skirt 
Sportmax/Max Mara 1345 PLN 

Torebka/bag Pinko 1485 PLN 
Skarpetki/socks Pinko 165 PLN 

Buty/shoes Pinko 1290 PLN 



Koszula/shirt 
Lidia Kalita 599 PLN 
Spódnica/skirt 
Sportmax/Max Mara 1045 PLN 
Torba/bag 
Caterina 1100 PLN 
Zegarek/watch 
Frederique Constant/W.Kruk  
9199 PLN 
Buty/shoes 
Sportmax/Max Mara 2149 PLN 



Marynarka/jacket 
Marc Cain 1549 PLN 
Spodnie/trousers 
Marciano Guess 839 PLN 
Torebka/bag 
Gino Rossi 699 PLN 
Buty/shoes 
Gino Rossi 499.90 PLN



Płaszcz/coat Bitte Kai Rand/ 
Samuel Fashion Concept 2069 PLN 
Dżinsy/jeans Trussardi 616 PLN 
Torebka/bag Furla 1330 PLN 
Zegarek/watch Omega/ 
W.Kruk 23 500 PLN 
Buty/shoes Twin-Set 940 PLN 



Ramoneska/ramones 
Elisabetta Franchi 4249 PLN 

Sukienka/dress 
Lidia Kalita 899 PLN 

Buty/shoes 
Celebrity 999 PLN 



Marynarka/jacket 
Boss Store 2190 PLN 
T-shirt Boss Store 245 PLN 
Spodnie/trousers 
Trussardi 553 PLN 
Pasek/belt 
Emanuel Berg 359 PLN 
Zegarek/watch 
Tudor/W.Kruk 17 490 PLN 
Buty/shoes Boss Store 1290 PLN 



Garnitur/suit Boss Store 2990 PLN 
Koszula/shirt Stenströms/Campione Oscar 

Jacobson Stenströms 839 PLN 
Pasek/belt COS 150 PLN 

Zegarek/watch Tudor/W.Kruk 16 590 PLN 
Buty/shoes Gino Rossi 779.90 PLN 
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Interview with...

Patrycja Gardygajło’s professional portfolio is impressive. She 
works on the catwalks of Polish and international fashion 
designers and her face has featured on the cover of Vogue 
magazine. Despite all this success she’s still hungry for more. 

Pracuje na wybiegach polskich i światowych 
projektantów mody, a  jej twarz zdobiła okładkę 
kultowego „Vogue’a”. I mimo wielu sukcesów 
ciągle ma ochotę na więcej.

Patrycja Gardygajło



27

Zawodowe portfolio Patrycji Gardygajło robi wrażenie. Praca z nią 
to prawdziwa przyjemność. Tak jak rozmowa, dlatego sprawdźcie, co 
nam powiedziała!

Magazyn Klif: Jesteś światowej sławy modelką pracującą w wielu miejscach na 
świecie. Jak zaczęła się ta przygoda?
Patrycja Gardygajło: Trochę los, trochę szczęście. Nie planowałam 
zostać modelką, jednak często słyszałam, że powinnam spróbować. 
Kiedyś po prostu, trochę impulsywnie, postanowiłam wysłać swoje 
zdjęcia i nagle świat stanął dla mnie otworem. Teraz każde nowe za-
danie jest dla mnie przygodą, wyzwaniem, ale jest też wspaniałą zaba-
wą. Lubię ten pęd, podróże. Obecnie pracuję już 12 lat i szczerze 
powiem, że ciągle liczę na więcej.

MK: Na sesji zdjęciowej zakładasz na siebie wiele różnych stylizacji, ale w czym 
sama czujesz się najlepiej?
PG: Dużo podróżuję, nie mieszkam też w Polsce, a w Norwegii, bo 
lubię spokój, ciszę, naturalność. Jestem osobą bardzo stonowaną, 
więc jak tylko mogę wybieram jeansy 
i sweter. Lubię za to wieczorem 
ubrać się w jakąś piękną sukien-
kę, ale zawsze jest to klasyczny 
wybór. Lubię czerń i biel.

MK: Pod szyldem Klif  znajduje się 
wiele polskich i światowych domów 
mody. Jakich rodzimych projektantów 
cenisz najbardziej? 
PG: Magdalenę Butrym – to jest 
dość łatwy wybór, bo to moja 
ulubiona projektantka już od 
paru lat.

MK: Pamiętasz swoją pierwszą sesję 
dla nas? Jak ją wspominasz? 
PG: Jestem bardzo zadowolona 
z tej współpracy i muszę przy-
znać, że od samego początku pracowało mi się świetnie. Oczywiście 
pamiętam pierwszą sesję! Pracuję z marką Klif  już od ponad 2 lat – to 
aż 5 sesji wizerunkowych, więc jest to zdecydowany precedens, by 
móc współtworzyć wizerunek przez tak długi czas. Jest to dla mnie 
pewnego rodzaju osiągnięcie – skoro chcecie ze mną dalej pracować, 
znaczy, że bardzo dobrze wykonuję swoją pracę (śmiech). Dodatko-
wym plusem jest możliwość przyjazdu do Warszawy, mam tu sporo 
znajomych, których zawsze odwiedzam dzięki współpracy 
z Klifem!

MK: Ta sesja odbiega od looku, z którego Cię znamy. Szeroki uśmiech, pazur, 
radość zamiast powagi. Jak się z tym czujesz?
PG: To było duże wyzwanie, bo pokazujemy nie tylko wizerunek 
Klifa, ale też zupełnie nowy wizerunek Patrycji (śmiech). Mam dość 
ostre rysy twarzy i większość sesji, do których jestem wybierana, ma 
właśnie podkreślić te cechy. Tutaj pokazałam nową twarz, ale to nie 
tylko moja praca, odpowiedni czas i miejsce oraz wspaniali ludzie. 
Znam się z Adasiem (fotograf) od lat i uwielbiam jego energię. Na 
sesji zawsze jest muzyka (śmiech). Cała ekipa jest młoda, otwarta  
i energiczna. 

Patrycja Gardygajło’s professional portfolio is quite impressive.  
Working with her is a true pleasure and so is talking to her. Check 
out what she told us! 

Klif  Magazine: You are a world-renowned model who works across the 
globe – but how did the adventure begin?
Patrycja Gardygajło: A pinch of  fate and a stroke of  luck! I ne-
ver intended to become a model, although I had often heard that  
I should give it a try. One day I just spontaneously sent my photos 
and suddenly the world opened up for me. Now every new goal is 
an adventure and a challenge, but first and foremost, it’s also gre-
at fun. I like travelling and adventure and although I’ve been do-
ing this for 12 years and I’m still looking forward to more.

KM: During photo sessions you try many styles of  clothing, but which makes 
you feel most comfortable?
PG. I travel a lot and don’t live in Poland, but in Norway, because  
I value peace, quiet and nature. I am a very toned-down person, 
so whenever I can, I choose jeans and a sweater. In the evening,  

I like wearing a beautiful dress, 
but it’s always one of  the clas-
sics. I love black and white.

KM: In Klif  there are many Polish 
and international fashion houses. 
Which Polish designers do you value 
the most? 
PG: Magdalena Butrym – that’s 
an easy choice because she’s 
been my favorite designer for 
a good few years.

KM: Do you remember your first 
session for us? What are your memo-
ries?
PG: I’m very satisfied with this 
cooperation and have to admit 

that from the very beginning the work was great – so of  course  
I remember the first session! I’ve been working with Klif  for over 
two years during which we have had as many as five image ses-
sions – it’s something of  a precedent to be working with a brand 
for such a long time. I view it as a kind of  achievement – if  you 
still want to cooperate with me, that must mean that I am doing 
my job well! An additional advantage is that I can come to War-
saw; I have a lot of  friends here who I always get to visit thanks 
to this cooperation with Klif !

KM: This session is different from the look we are all familiar with. We’ve 
got a wide smile instead of  a serious look. How do you feel about that?
PG: It was a big challenge as that’s presented not just a new image 
for Klif  but a new image for me! I have rather distinctive facial 
features, and the majority of  sessions that I’ve done usually un-
derlines them. Here I’ve shown my new face. But that’s not just 
my own work: it wouldn’t be possible if  the place and people 
weren’t right. I’ve known Adam (the photographer) for years, and 
I just love his energy. There’s always music and laughter during 
sessions. The entire team is young, open and energetic.

Backstage sesji 
wizerunkowej dla 
Domu Mody Klif

Backstage at the  
Klif Fashion House 

photo shoot
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Guerlain/Sephora 109 PLN

Selfie Jewellery 249 PLN

YSL/Sephora 119 PLN

W.Kruk 339 PLN

Sephora 36 PLN Sephora 36 PLN

Dior/Sephora 119 PLN

Alessandro/Sephora 75 PLN

L’Oréal/Super-Pharm  
31.99 PLN

La Marqueuse 1050 PLN

Selfie Jewellery 99 PLN

Paznokcie w tym sezonie są ważnym detalem. 
Połyskujące emalie w odcieniu owoców 
leśnych, wina czy pastelowego sorbetu są 
szczególnie pożądane.

Mani on the Top 

Nails are an important detail this season. Shining enamels  
in the shade of berries, wine, or pastel-colored sorbets are 
particularly desired.
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Usługi beauty klasy premium są już dostępne w Domu Mody Klif Warszawa!

La Perla Beauty Concept
Premium beauty services are now available at the Klif House of Fashion Warsaw! 

Klinika La Perla to synonim piękna, najwyższej jakości usług 
z zakresu medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej oraz nowo-
czesnej i zaawansowanej kosmetyki hi-tech. Jej pomysłodawczyni 
i założycielka – Kalina Ben Sira, prawie 18 lat temu postanowiła 
stworzyć wraz z zespołem ekspertów unikalne miejsce, gdzie do-
stępne będą zaawansowane technologie odmładzające, wyszczu-
plające i modelujące ciało, znane dotąd jedynie na Zachodzie. 
Dziś Klinika La Perla to sieć jedenastu świetnie działających pla-
cówek w różnych częściach kraju. Pierwszych klientów powitała 
też nowo otwarta placówka w Domu Mody Klif  w Warszawie! 

Od samego początku moim zamierzeniem było oferowanie 
klientom usług na najwyższym poziomie. W tym celu nieustannie 
poszukuję najnowszych i najbardziej skutecznych rozwiązań sto-
sowanych w medycynie estetycznej i nowoczesnej kosmetologii 
hi-tech. Współpracuję tylko z najlepszymi specjalistami i pasjona-
tami jednocześnie – lekarzami, kosmetologami oraz sprawdzony-
mi dystrybutorami technologii i preparatów stosowanych w me-
dycynie estetycznej – mówi Kalina Ben Sira, prezes Kliniki 
La Perla.

Klinika La Perla w DM Klif  to nowa koncepcja usług beauty na 
warszawskiej mapie urodowej. Wyróżnia ją bogactwo i komplek-
sowość oferty, dobór wyjątkowo skutecznych zabiegów i techno-
logii, dających natychmiastowe efekty. Wszystko po to, by spro-
stać wymaganiom trendów rynkowych i oczekiwaniom klientów.

W menu zabiegowym dostępny jest pełen zakres zabiegów medy-
cyny estetycznej, w tym popularna mezoterapia, botoks czy tera-
pia komórkami macierzystymi. Nie brakuje najnowszych i spraw-
dzonych hitów z zakresu nieinwazyjnego odmładzania, 
wyszczuplania i modelowania ciała – jak Ultraformer, SonoQu-
een, Scizer, najnowszych wersji technologii LPG Aliance, Icoon 
laser, Zaffiro i wiele innych. Premierowo w Polsce, dostępny  
w Klinice La Perla Klif, jest SculpSure Cyn – pierwszy na świecie 
laser diodowy do nieinwazyjnego wyszczuplania podbródka!
Nowością jest także dedykowane menu zabiegowe na okolicę 
oczu, w tym stylizacja brwi i rzęs oraz profesjonalna diagnostyka 
stanu skóry – analiza zmarszczek, przebarwień, naczynek i niedo-
skonałości, ze wskazaniem odpowiedniej terapii. 

Godne polecenia są także lunchowe zabiegi upiększające. Można 
skorzystać z autorskich zabiegów relaksacyjnych i odprężających,  
w tym masaży i rytuałów spa.
Na każdego pacjenta chcącego skonsultować się w zakresie medy-
cyny estetycznej, dermatologii i chirurgii plastycznej czeka zespół 
specjalistów. Serdecznie zapraszamy!

Klinika La Perla 
Dom Mody Klif, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, I piętro

tel. 882 077 433
www.klinikalaperla.pl

Kalina Ben Sira, 
prezes Kliniki  
La Perla
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The La Perla Clinic is synonymous with beauty and top-quality 
services when it comes to aesthetic medicine, plastic surgery and 
modern, hi-tech cosmetology. Almost 18 years ago, its origina-
tor and founder – Kalina Ben Sira – decided to create a unique 
place together with a team of  experts that would offer cut-
ting-edge rejuvenating, slimming and body-modelling technolo-
gies which had previously only been known in the west. Today, 
the La Perla Clinic is a prospering chain of  eleven facilities that 
operate in different parts of  the country. The newly-opened fa-
cility in the Klif  Fashion House in 
Warsaw has already received its 
first clients.

“From the very beginning, my aim 
was to offer my clients top-quality 
service,” says Kalina Ben Sira, 
CEO of  Kliniki La Perla. “To that 
end, I constantly look for the latest 
and most efficient solutions used 
in aesthetic medicine and modern 
hi-tech cosmetology. I work only 
with the best specialists, who at the 
same time are passionate about 
what they do – doctors, cosmetol-
ogists and proven suppliers of  
technologies and formulas used in 
aesthetic medicine.” 

The La Perla Clinic in the Klif  
House of  Fashion is a new beauty services concept on the War-
saw map of  aesthetic medicine and cosmetology. It is distin-
guished by a varied and comprehensive range of  services, as well 

as its selection of  exceptionally efficient treatments and technol-
ogies that provide immediate results. This ensures that the re-
quirements of  the market and the expectations of  the client are 
met. The services menu includes a full range of  aesthetic medi-
cine treatments, including popular treatments such as mesother-
apy, botox or stem-cell therapy. There are also the latest and 
proven hits in the area of  non-invasive rejuvenation, fat reduc-
tion and body-modelling (e.g. Ultraformer, SonoQueen, Scizer, 
cutting-edge LPG Aliance technologies, Icoon laser, Zaffiro and 

many others). For the first time in 
Poland, the La Perla Clinic in Klif  
offers SculpSure Cyn – the first di-
ode laser for non-invasive chin fat 
reduction! Another novelty is  
a dedicated menu of  treatments 
for the eyes including eyelash and 
eyebrow styling, as well as a pro-
fessional diagnosis of  the condi-
tion of  skin – this includes the 
analysis of  wrinkles, discolor-
ations, capillaries and imperfec-
tions, and will subsequently point 
people in the direction of  the cor-
rect treatment.

Lunch beauty treatments are also 
worth recommending. Clients can 
use proprietary relaxation treat-
ments, including massages and spa 

rituals. A team of  specialists awaits every patient looking for  
a consultation in the field of  aesthetic medicine, dermatology 
and plastic surgery. You are more than welcome to visit us!
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  1. Apia – 899 PLN, 2. Eton/Royal Collection – 259 PLN,  3. Emanuel Berg – 459 PLN,  4. Boss Store – 1480 PLN,   
5. Trussardi – 946 PLN, 6. Emanuel Berg – 599 PLN,  7. Roy Robson/Royal Collection – 1149 PLN,   

8. Boss Store – 495 PLN, 9. Stenströms/Royal Collection – 559 PLN, 10. Vistula – 229.90 PLN,  
11. Emanuel Berg – 199 PLN, 12. Trussardi – 468 PLN, 13. Hattric/Royal Collection – 179 PLN,  

14. Atlas Design/Royal Collection – 189 PLN, 15. Paul & Shark – 1590 PLN,  
16. Piquardo/Royal Collection – 1279 PLN, 17. Trussardi – 421 PLN

Ceni elegancję, ale za nic nie chce dorosnąć. Nie rezygnuje z radosnych 
kolorów, swobodnych wzorów, sportowych gadżetów, chłopięcych dodatków. 

Boyish Charm
He values elegance, but doesn’t want to grow up, no matter what. He’ll never have enough  

of cheerful colors, casual patterns, sport gadgets and boyish accessories.

1.

2.

5.

6.

3.

4.
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1. Vistula – 119.90 PLN, 2. Emanuel Berg – 459 PLN, 3. Vistula – 849.90 PLN, 4. H&M – 29.90 PLN, 5. Gino Rossi – 999.90 PLN,  
6. Oakley/S’portofino – 950 PLN, 7. Emanuel Berg – 359 PLN, 8. Sony Centre – 799 PLN, 9. Vistula – 299.90 PLN, 10. Trussardi – 421 PLN,  

11. Tous – 1019 PLN, 12. Inmedio – 39.90 PLN, 13. Amouage/Perfumeria Quality Missala – 1195 PLN

Czas ożywić klasyczny denim kwiatami, soczystymi kolorami,  
sięgnąć po najlepsze wzory z natury.

Mr. Bloom
It’s time to liven up the good ol’ denim with lush colors, Mother Nature style.

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

6.

5.

12.

7.

13.
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Koszula/shirt 
Stenströms/Campione Oscar 

Jacobson Stenströms 791 PLN 
Spodnie/trousers 

COS 350 PLN 
Zegarek/watch 

Tudor/W.Kruk 21 390 PLN 
Torba/bag 

Gino Rossi 999 PLN 
Buty/shoes 

Aeronautica Militare/S’portofino  
820 PLN 
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Jasne kolory, zwiewne tkaniny, falbanki, krótkie spódniczki  
i szorty. Nadeszły ciepłe dni, a z nimi ukochane ubrania.

Happy Days

Bright colors, flowing fabric, frills, short skirts and 
shorts – the warm days are here at last and so are our 

beloved garments.

Girl: 
Kurtka/jacket Twin-Set/Royal Kids 648 PLN 

T-shirt United Colors of  Benetton 79 PLN 
Spódnica/skirt United Colors of  Benetton 139 PLN 

Buty/shoes Twin-Set/Royal Kids 598 PLN 

Boy:
Marynarka/jacket Jacadi Paris 385 PLN 

T-shirt United Colors of  Benetton 39 PLN 
Spodenki/shorts Diesel/Royal Kids 339 PLN

Skarpetki/socks United Colors of  Benetton 59.90 PLN kpl./set 
Buty/shoes Diesel/Royal Kids 355 PLN 

Model – Nadia/Andy Max
Model – Adriel/Andy Max
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Twin-Set/Royal Kids 699 PLN

Royal Kids 735 PLN

Jacadi Paris 49 PLN

Tous 1079 PLNH&M 69.90 PLNYes Prestige 89 PLN Tous 839 PLN

H&M 99.90 PLN

H&M 99.90 PLN

Jacadi Paris od/from 229 PLN

Kurtka/jacket 
Diesel/Royal Kids 670 PLN 

Sukienka/dress 
Diesel/Royal Kids 864 PLN 

Plecak/backpack 
United Colors of  Benetton 

79.90 PLN 
Buty/shoes 

Twin-Set/Royal Kids 
558 PLN 
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Sportowy szyk z rockowym akcentem 
w postaci kultowej ramoneski z pewnością 
docenią mali fani mody.

Young fashion enthusiasts will surely appreciate a sporty take 
on the trusted motorcycle jacket.

Diesel/Royal Kids 195 PLN

H&M 149.90 PLN

Jacadi Paris od/from 385 PLN

United Colors of  Benetton  
139.90 PLN

Diesel/Royal Kids 393 PLN

Jacadi Paris od/from 179 PLN

H&M 29.90 PLN

H&M 79.90 PLN
United Colors of  Benetton  

59.90 PLN

United Colors of  Benetton  
od/from 89.90 PLN

Czapka/cap 
Jacadi Paris 95 PLN 

Ramoneska/ramones 
Diesel/Royal Kids 1800 PLN 

Koszula/shirt 
United Colors of  Benetton 

79 PLN 
T-shirt Jacadi Paris 95 PLN 

Dżinsy/jeans 
Diesel/Royal Kids 

629 PLN 
Buty/shoes 

Apia 199 PLN 
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Dzieje się! Których wydarzeń nie można absolutnie przegapić?

Culture
There is a lot going on! But which events just can’t be missed?

Tegoroczne 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 
Muzeum Narodowe w Warszawie świętuje wystawą kolekcji otrzy-
manej w darze od Ignacego Jana Paderewskiego – ambasado-
ra polskiej niepodległości. Ekspozycja, którą można oglądać do  
20 maja, odsłania przed nami zarówno publiczne, jak i prywatne 
oblicze tego wybitnego męża stanu (1). Z kolei z najmłodszymi fa-
nami sztuki można wybrać się do Galerii Zachęta na dedykowaną 
im wystawę „Wszystko widzę jako sztukę” (10.03–3.06.2018)  
z częścią wystawienniczą ze sztuką współczesną wybraną pod ką-
tem dzieciaków i ze strefą kreatywną – artystycznym placem za-
baw – bo przecież w każdym maluchu jest artysta (2). Dawkę do-
skonałej muzyki dostarczy stolicy gwiazdor electro swingu Parov 
Stelar, który 24 marca wystąpi na Torwarze wraz z live bandem 
(3). 9 kwietnia długo oczekiwana premiera „Burzy” Szekspira  
w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w reżyserii Krzysztofa Pasto-
ra, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń wiosennego sezonu (4). 

1.

2.

4.

3.

This year’s 100th anniversary of  Polish independence will be com-
memorated by the National Museum in Warsaw who will present  
a collection that was gifted to them by Ignacy Jan Paderewski – the 
ambassador of  Polish independence. The exhibition, which can be 
seen until 20th of  May, portrays both the public and private side of  
this prominent statesman (1). Younger art fans, on the other hand, 
should visit the Zachęta National Gallery of  Art to see “Everything 
Is Art to Me” (10.03–3.06.2018). This will present modern art spe-
cially selected with children in mind and will include a creative zone 
– an artistic playground – to unleash the inner artist in every child (2). 
Music will unite Warsaw in March with the electro swing star Parov 
Stelar scheduled to perform on the 24th of  March at the Torwar 
Arena (3). The 9th of  April will see the long-awaited première of  
“The Tempest” by Shakespeare in Teatr Wielki (the Polish Nation-
al Opera). Directed by Krzysztof  Pastor, this will be one of  the most 
important events of  the spring season (4).
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ekMagazyn Klif: Czy pamiętasz swoje pierwsze poważne zdjęcie? 
Daniel Jaroszek: To była sesja mojej dziewczyny. Prawdopodob-
nie technicznie i estetycznie te zdjęcia nie są zadowalające, ale do 
dziś mam do nich ogromny sentyment. 

MK: Co byś nazwał znakiem rozpoznawczym swoich zdjęć?
DJ: Przede wszystkim staram się, żeby każde zdjęcie było bardzo 
graficzne. Duża dynamika tych zdjęć jest wypadkową mojego po-
dejścia do fotografowania. 

MK: Jakie masz pasje poza fotografią?
DJ: Na co dzień reżyseruję filmy reklamowe. Fotografia jest moją 
pasją i odskocznią

MK: Czy praca w branży mody wpływa na twój własny styl?
DJ: Zupełnie nie znam się na modzie i nie interesuję się nią. Mój 
styl, jeżeli taki w ogóle istnieje, to efekt wielu składowych: trybu 
życia, chwilowych fascynacji, elementów podpatrzonych u innych. 

MK: Co Cię inspiruje w pracy i w życiu?
DJ:  Totalnie wszystko. W inspiracji najpiękniejsze jest to, że nigdy 
nie wiesz, kiedy przyjdzie.
 
MK: Jakie jest Twoje największe zawodowe marzenie?
DJ:  Za następne 30 lat, robić to, co robię dziś. 

Klif  Magazine: Do you remember shooting your first professional photo? 
It was a session featuring my girlfriend. I guess the pictures in 
question are not what you would call quality in terms of technique 
and aesthetics, but I’ve grown very attached to them.

KM: Could you describe your photos with a single distinctive characteristic?
First of all, I strive to make each of them visually intense. This in 
turn stems from my approach to photography as a whole. 

Rocznik 89. Urodzony w Warszawie. Pasjonat dobrej książki i dobrego kina.  
Autor zdjęć do naszej sesji lookbook.

Last Word 
Daniel Jaroszek
Born in 1989 in Warsaw. Loves good books and movies. The man behind our lookbook session.

KM: Aside from photography, what are your other passions?
My regular job involves directing ads. Photography serves as a way 
to take my mind off things. 
 
KM: Does working for the fashion industry impact your personal style when it 
comes to photography?
Frankly, I’m not fashion-savvy, it’s not among my interests. My 
style, if it exists at all, is a product of different factors: my lifestyle, 
the fascination at hand, things that I borrow from other people.

KM: What are your personal and professional inspirations?
Everything, really. What I love about inspiration is that you never 
know when you stumble upon it.

KM: What is your biggest dream when it comes to all things professional?
To do the same thing I do today thirty years from now.



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
J&JOY wkrótce otwarcie/opening soon
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
PARISI THE OTHER SIDE 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 22 531 45 65 
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
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
DUKA 539 946 458
H&M HOME 22 636 39 40
PIERROT 22 531 45 15
ROSENTHAL 668 134 409 
SILVA DYWANY 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
KLINIKA LA PERLA 882 077 433 
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
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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.

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.

W NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU OTWARTE BĘDĄ WYBRANE LOKALE. SZCZEGÓŁY NA KLIF.PL

THE LIST OF STORES OPEN ON NO-TRADE SUNDAYS IS AVAILABLE AT KLIF.PL

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



KARTA PODARUNKOWA
Podaruj możliwości

GIFT CARD

Give possibilities

Zakup w Punkcie Concierge i na klif.pl
Buy at Concierge Point and at klif.pl
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