Bluzki/ tuniki
Bluzki i tuniki to jedna z kategorii damskiej odzieży, w której projektanci prestiżowych, światowych
marek mają największe pole do popisu. Nieskończona ilość możliwych krojów, wariantów
kolorystycznych, dekoracji i bogate wzornictwo, sprawiają, że kobiety dbające o niepowtarzalny styl
uwielbiają przeglądać, dopasowywać i kupować nowe bluzki. Nie inaczej prezentuje się pod tym
względem oferta przygotowana przez Dessale. Tylko u nas znajdziesz dokładnie to, co najbardziej
znani projektanci proponują w swych najnowszych kolekcjach, w cenach które wcale nie nadwyrężą
nadmiernie twojego portfela!
T-shirty/ Topy
Kobiety szczególnie cenią koszulki i topy, gdyż ich niewątpliwą zaletę stanowi fakt, że umożliwiają
podkreślenie własnego, niepowtarzalnego stylu w stosunkowo prosty sposób. Są lekkie, przewiewne i
przyjemne w dotyku, a jednocześnie, jeśli należą do najlepszych światowych marek, niezwykle
solidnie wykonane z doskonałej jakości tkanin. Dzięki ich stosunkowo niewielkim rozmiarom, nawet
duża ilość koszulek i topów nie zajmie ogromnej przestrzeni w kobiecej szafie, chociaż projektanci
najbardziej prestiżowych marek oraz sklep Dessale oferujący ich produkty w niespotykanie niskich
cenach, postarali się, byś mogła bez większego wysiłku zapełnić swą garderobę produktami z
najnowszych kolekcji.
Bluzy
Bluzy to tak obszerna, również w naszym sklepie kategoria, że każda kobieta niezależnie od stylu, jaki
preferuje znajdzie taką spełniającą jej choćby nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Wiedzą o
tym producenci prestiżowych marek odzieżowych, którzy co roku w swoich nowych kolekcjach bluz,
uwzględniają potrzeby wszystkich kobiet. U nas, znajdziesz bluzę idealną dla siebie, spośród
propozycji najbardziej uznanych marek, niezależnie od tego, czy ma Ci ona towarzyszyć podczas
joggingu czy może gwarantować atrakcyjny casualowy wygląd.
Swetry
Sweter to nie tylko gatunek odzieży przeznaczony dla skromnej studentki. Przeglądając szeroką
ofertę Dessale, opartą o nowe kolekcje najbardziej prestiżowych firm odzieżowych, przekonasz się, że
bogactwo krojów, barw, tkanin i przede wszystkim nieszablonowy design, mogą podkreślić każdą
stylizację. Każda podążająca za aktualnymi trendami kobieta posiada w swojej szafie przynajmniej
kilkanaście różnych modeli, dopasowanych do każdej okazji. Sweter daje poczucie komfortu, ogrzewa
w chłodniejsze dni, a jednocześnie odpowiednio dobrany do spodni lub spódnicy, bywa kluczowym
elementem stylizacji atrakcyjnej i eleganckiej kobiety.
Spodnie/ Jeansy
Spodnie już dawno przestały być wyłączną domena mężczyzn, zwłaszcza, że wszystkie wiodące,
światowe marki odzieżowe w swojej ofercie to właśnie z myślą o kobietach, uwzględniają najszerszy
wybór tej podstawowej części garderoby. Również w taki sposób skonstruowana jest oferta Dessale,
skierowana do kobiet, które podążają za modowymi trendami. Swobodne leginsy, wygodne dresy,
doskonale skrojone jeansy, eleganckie spodnie materiałowe idealne jako element stroju biurowego –

wszystkie znajdziesz u nas, a łączy je jedna cecha wspólna – pochodzą od najbardziej prestiżowych,
światowych marek odzieżowych i proponujemy je w niespotykanie niskich cenach!
Spódnice
Spódnica to jedna z najwspanialszych i najważniejszych części garderoby – po prostu uosobienie
kobiecości. Dzięki ogromnym możliwościom wyboru kroju, koloru i długości, każda kobieta ma
przynajmniej kilka ulubionych rodzajów spódnic, które podkreślają atuty figury, a w razie potrzeby
ukrywają niedoskonałości. Obecnie spódnica może być nie tylko synonimem elegancji, lecz w
doskonały sposób podkreślać designerki, nieszablonowy styl. W ofercie Dessale znajdują się spódnice
najbardziej prestiżowych światowych marek w porywająco niskich cenach!
Sukienki
Niezależnie od jej przeznaczenia i kroju, sukienka zapewnia kobiecie szyk i elegancję. Jednocześnie
jest to element garderoby, który bodaj w największym stopniu pozwala na przemycenie odważnych
trendów, wprost z ostatnich pokazów modowych, przy okazji pozwalając na zachowanie elementów
klasyki. W naszej internetowej garderobie, złożonej wyłącznie z produktów znakomitych światowych
marek, znajdziesz sukienki przeznaczone na każdą możliwą okazję. Model ołówkowy? Suknia
rozkloszowana? A może śmiała, podkreślająca kobiece atuty mini? Gwarantujemy, że w asortymencie
Dessale znajduje się dokładnie to, czego szukasz!
Koszule/ koszulki polo
Każda kobieta dbająca o styl i podążająca za aktualnymi trendami w modzie, posiada w swojej
garderobie przynajmniej kilka koszul. Dlaczego? Powodów jest wiele. Gładkie koszule pozwalają na
połączenie elegancji z wygodą i doskonale sprawdzają się jako element stroju biznesowego. Ale to nie
wszystko. Przewiewna damska koszula w kratę nawiązuje do słynących z unikalnych stylizacji lat
pięćdziesiątych XX wieku i stylu pin-up. Odpowiednio wyprofilowany kołnierz i gustownie dobrane do
koszuli guziki, to jeden z tych detali, które wyróżniają stylizację prawdziwej trendsetterki.
Kurtki/ płaszcze
Przy wyborze kurtki lub płaszczu często zwracamy uwagę na to, z jakiego materiału zostały uszyte, czy
suwak został solidnie wykonany i czy zapewni nam odpowiednią ochronę przed zimnem. Solidną
jakość kurtek i płaszczy znajdujących się w ofercie Dessale gwarantuje fakt, że wszystkie pochodzą od
najbardziej uznanych światowych firm odzieżowych. Jednak funkcjonalność to nie wszystko, bo
kurtka i płaszcz ma również podkreślać unikatową stylizację. Prawdziwa kobieta z klasą posiada w
swojej garderobie kurtki i płaszcze przeznaczone na każdą okazję i pasujące do wszystkich możliwych
wariantów kolorystycznych ubioru. Właśnie dlatego eleganckie, zorientowane w światowych
trendach modowych kobiety, wybierają Dessale.
Marynarki/ żakiety
Czasy, w których marynarki i żakiety sprawdzały się wyłącznie, jako obowiązkowy element kobiecego
stroju biznesowego na szczęście należą już do przeszłości. Każda dbająca o styl kobieta doskonale
wie, że z powodzeniem można je nosić choćby do jeansów, jako element stylizacji zwanej miejskim
casualem. Projektanci pracujący dla prestiżowych światowych marek, których oferta pochodząca z

najnowszych kolekcji łączy się w Dessale, przygotowali dla wyznaczających trendy eleganckich kobiet
propozycje marynarek i żakietów dostosowanych do ich indywidulanych potrzeb i każdej okazji.
Spodenki/ szorty
W ciepłe letnie dni kobiece szorty stanowią idealny wybór ze względu na swoją wygodę. Chociaż
niegdyś ten element garderoby uchodził za niezbyt elegancki, przynajmniej od kilku lat wspomniany
trend zdecydowanie się odwrócił. Ogromna w tym zasługa najbardziej znanych i luksusowych
producentów odzieży, obecnych również w asortymencie Dessale, którzy co roku wprowadzają na
rynek modele kobiecych szortów, w przypadku których wygoda i komfort to nie jedyne atuty.
Świetne kroje, idealnie dopasowane do kobiecej figury, designerskie wykończenie i piękne letnie
barwy sprawiają, że kobiety z przyjemnością w upalne dni sięgają do swojej szafy właśnie po szorty,
jako równoprawną alternatywę dla spódnicy bądź sukienki.
Odzież plażowa/ bielizna
Jeśli szukasz bielizny lub stroju kąpielowego, które łączyć będą elegancję z doskonałą jakością,
gwarantowaną przez czołowych światowych producentów, a jednocześnie najnowsze trendy
modowe nie tylko nie są Ci obce, ale wyznaczają codzienny styl w każdym aspekcie, Dessale to
idealny wybór. Zapoznaj się z nasza szeroką ofertą markowej bielizny i odzieży plażowej w
niespotykanie niskiej cenie.
Torby/ torebki/ plecaki/ walizki
W naszej ofercie znajdziesz torebki idealnie pasujące do wieczorowej sukni, jak również takie, które
sprawdzą się w codziennym użytku, a jednocześnie nie ujmą ani krzty z twojej elegancji. Nawet
podróżna walizka wcale nie musi przyjmować kształtu topornej bryły, lecz należycie łączyć komfort,
ergonomie z nutką elegancji i subtelności. Wszystkie produkty dostępne w tej kategorii zostały
wykonane przez najlepszych światowych producentów, z materiałów najwyższej jakości i
designerskim wykończeniem.
Paski
Każda kobieta drobiazgowo dbająca o swój styl i podążająca za modowymi trendami, doskonale zdaje
sobie sprawę z tego, jak ważnym detalem w niemal każdej stylizacji jest pasek. Nie bez powodu
producenci najbardziej prestiżowych marek odzieżowych obecni w ofercie Dessale, przywiązują do
tego detalu ogromną uwagę oferując szeroki wybór pasków, przy okazji premiery każdej nowej
kolekcji. U nas znajdziesz doskonałej jakości paski, wykonane ze skóry, dzianiny lub innych
materiałów, zdobione na wszelkie możliwe sposoby, oryginalną klamrą, ćwiekami lub efektownym
haftem. Spośród nich z pewnością wybierzesz idealny do twojej stylizacji.
Portfele
Nie tylko szata zdobi człowieka, dlatego z myślą o kobietach, dla których strój nie jest jedynym
przejawem elegancji i godnego podziwu gustu, z niemniejsza troską zadbaliśmy również o
odpowiednio szeroki wybór akcesoriów, w tym portfeli, tworząc asortyment złożony z propozycji
najbardziej prestiżowych marek. Dla nas nie liczy się zasobność portfela naszych klientek, lecz z
przyjemnością dbamy o to, by ten przedmiot codziennego użytku należycie podkreślał ich unikalny

styl. Oferowane przez nas portfele uosabiają kobiecą elegancję poprzez subtelne zdobienie, a do tego
wykonane są z najwyższej jakości materiałów.
Czapki/ Szale/ rękawiczki
Gustowne nakrycia głowy, eleganckie szale i rękawiczki przez wieki towarzyszyły każdej eleganckiej
damie. Chociaż czasy, a razem z nimi moda ciągle się zmieniają, obecnie te elementy garderoby
spełniają identyczną funkcję, z tą różnicą, że chociaż nie zawsze podkreślają elegancję, niezależnie od
okazji są obowiązkowym elementem nadającym ton stylizacji. W ofercie Dessale znajdziesz szeroki
wybór nakryć głowy, szali i rękawiczek, odpowiednich do każdej sytuacji i stylizacji, które łączy jedna
wspólna cecha – doskonała jakość ze względu na pochodzenie od najbardziej prestiżowych
producentów odzieży.
Okulary przeciwsłoneczne
Okulary przeciwsłoneczne to obowiązkowy przedmiot w każdy słoneczny dzień. Jednak prawie
wszystkie kobiety uwielbiają ją nie tylko ze względu na praktyczne zastosowanie, ale przede
wszystkim fakt, w jak magiczny sposób odpowiednio dobrane potrafią odmienić każdą stylizację
odzieżową. W kobiecym wydaniu okulary to nie tylko klasyczne modele, ale także nieskończona ilość
wariantów dotyczących koloru szkieł, barwy i kształtu oraz grubości opraw. W Dessale znajdziesz te
najwspanialsze, bo przygotowane przez czołowych producentów.
Breloki/ pozostałe
Zdarza się, że jeden z pozoru drobny szczegół odróżnia dopracowaną stylizację trendsetterki, od nie
do końca udanej próby stworzenia kreatywnej stylizacji. Perfekcyjny dobór bluzki, spódnicy, okularów
przeciwsłonecznych i nakrycia głowy nie zawsze wystarczy, by osiągnąć stuprocentową satysfakcję i
pożądany efekt. Z tego względu w Dessale, z myślą o wszystkich trendsetterkach przygotowaliśmy
szeroki asortyment dodatków, które pozwolą w pełni błyszczeć niepowtarzalnym stylem naszym
klientkom.
Ręczniki
Mistrzyni stylizacji na tle pozostałych kobiet odznacza się między innymi tym, że wyróżnia się nie
tylko ubiorem. W jej stylu każdy element poczynając od podstawowych elementach garderoby,
poprzez podkreślające je akcesoria, a kończąc na z pozoru mniej istotnych dodatkach, muszą
stanowić integralną całość, składającą się na naprawdę unikatową kompozycję. Dlatego w Dessale
dbamy również o tak drobne detale jak ręczniki. Nawet plaża lub basen, to miejsca w których
prawdziwa trendsetterka wyróżnia się z tłumu i budzi podziw otoczenia, a wspaniały strój kąpielowy
nie musi być jej jedynym atrybutem.
Kosmetyczki
Kosmetyczka to niezbędny przedmiot codziennego użytku dla każdej kobiety, zarówno w domu jak i
w podróży. Zwłaszcza ta druga okoliczność sprawia, że kobiety zwracają uwagę nie tylko na
praktyczne zastosowanie kosmetyczek, ale zależy im również na zachowaniu elegancji i dopasowaniu
tego ważnego przedmiotu do ich własnego, unikatowego stylu. Tylko w Dessale, każda dbająca o styl i
szyk kobieta znajdzie idealnie skrojoną pod własne potrzeby kosmetyczkę, spełniającą nie tylko

praktyczne wymagania, ale także podkreślającą w najmniejszym detalu jej styl, a jednocześnie
pochodzącą z asortymentu producenta luksusowych akcesoriów.
Szpilki/ czółenka
Buty na obcasie to jeden z najważniejszych symboli kobiecości. W Dessale zgromadziliśmy szeroki
wybór obuwia najbardziej prestiżowych światowych producentów, aby każda kobieta znalazła w
naszej ofercie buty, atrybut kobiecości idealnie dopasowany do własnych oczekiwań. Wysokie szpilki
doskonale sprawdzają się zarówno jako dopełnienie stroju biznesowego, jak i podkreślającego
kobiece atuty stroju wieczorowego. Kobietom, które zbyt wysokie obcasy odbierają poczucie
komfortu, oferujemy za to niezliczoną ilość czółenek na niższym obcasie. Niezależnie od tego, czy
szukasz obuwia do pracy, na imprezę, czy może wystawny bankiet, w tej kategorii z pewnością
natrafisz na niejedną idealną propozycję!
Trampki/ sneakersy
Obuwie o pierwotnie sportowym rodowodzie już dawno zyskało nowe przeznaczenie i stało się
nieodłącznym elementem stylizacji street fashion. Każda kobieta ma w swojej szafie przynajmniej
kilka par trampek lub sneakersów, które nie tylko zapewniają ogromną wygodę i pozwalają stopom
odpocząć od obcasów, ale doskonale komponują się z jeansami i modnym T-shirtem, a nawet
niektórymi rodzajami sukienek. Pamiętamy o tym tworząc asortyment Dessale i spośród najnowszych
kolekcji prestiżowych światowych marek, wybieramy najlepsze modele obuwia przeznaczonego do
użytku codziennego.
Kozaki/botki
Buty według wielu kobiet są jedną z najważniejszych części garderoby, szczególnie jeżeli są wykonane
z wysokiej jakości skóry. Podobnie jak w przypadku ubrań, również wśród trendów obuwniczych
wiele zmienia się z sezonu na sezon. Nic dziwnego, obok potrzeby ciepła i komfortu, pojawia się chęć
zadbania o dobrą prezencję, zgodną z najnowszymi trendami. Dlatego właśnie Dessale oferuje
ogromy wybór markowych butów od klasycznych kozaków do awangardowych botków w najniższych
cenach. Elegancka kobieta najlepiej wie, jakie kozaki powinna dobrać do swojej wyjątkowej stylizacji,
by wyróżniać się smakiem, stylem oraz idealną prezencją.
Klapki/sandały/baleriny
Odpoczynek w parku, letnie spacery wzdłuż piaszczystej plaży, słoneczne popołudnie nad basenem…
W takich sytuacjach przede wszystkim liczy się wygoda, jednak nie oznacza to, że kobieta nie może
czuć się elegancka i stylowa. W ofercie Dessale każda kobieta znajdzie prestiżową kolekcję
rozmaitych fasonów, kolorów oraz wzorów markowych sandałów i balerin, dzięki którym w każdej
nieformalnej sytuacji będzie czuć się wyjątkowa. Nie od dziś wiadomo, że buty są dla kobiet ulubioną
częścią stylizacji, dlatego najlepsi projektanci prześcigają się w projektowaniu coraz to nowych
fasonów i wzorów, które każda elegancka kobieta będzie mogła znaleźć w ofercie Dessale.

