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ŞEHRE HAYAT VEREN 
AYAKKABI, ÇANTA & AKSESUAR 

KOLEKSİYONU
İddialı NetWork Shoes&Bags İlkbahar/Yaz 2021 

koleksiyonu renk ve model çeşitliliği ile sezonun 

enerjisini ve dinamizmini yansıtıyor.

Canlı ve pastel tonları mükemmel biçimde 

dengeleyen topuklu terlikler, zincir bantlı 

sandaletler, püskül detaylı loafer’lar ve minimal 

sneaker’lar, detaylarıyla fark yaratan deri ve

süet çantalarla bir araya gelerek stil sahibi 

silüetler yaratıyor. Taş ve zincir detayları ile 

aksesuar grubunun yıldız parçaları kolyeler, 

gold küpe ve bileklik tasarımlarıyla birlikte 

görünümlere ışıltı katıyor. 



KROKODİL DESENİ
Krokodil baskı detayı NetWork İlkbahar/Yaz 2021 

sezonunda, aksesuar koleksiyonun öne çıkan trendi.

Çantalardan stilet to’lara birçok farklı formda kullanılan 

krokodil derisi efekti,

zamansız renkleriyle de dikkat çekiyor.



HAZERAN
Doğallığın öne çıktığı sezonda,

hazeran dokulu çantalar farklı formlarıyla

göz dolduruyor.



TOKA DETAYLARI
Zamansız slingback ayakkabılar metal tokalar ile 

hareketlenirken, farklı renk alternatifleriyle 

formal stillerin vazgeçilmezi.



METALİK ETKİ
Gold ve gümüş renklerinin zincir ve süet ile 

buluşması, adımlarda feminen etki yaratıyor.



OMUZ ÇANTASI
Güçlü formu ve büyük hacmiyle günlük stilin 

vazgeçilmezi omuz çantaları,

koleksiyonun öne çıkan parçalarından.



DERİ SHOPPER
Yumuşak derisi ve kullanışlı renkleriyle dikkat çeken 

shopper çantalar, fonksiyonelliği ile

sezonun en çok tercih edilen aksesuarları arasında. 

SÜET MAKOSEN
Yumuşacık süet mokasenler,

bu sezon da
NetWork kadınının 

vazgeçilmezleri
arasında.



EL ÇANTASI
Farklı renkleri ve minimal formuyla metropol 

hayatının yoğun temposunda NetWork kadınının 
hayatına stil ve işlevsellik katıyor.



NATÜREL & MİNİMAL
Bu sezon ayakkabı ve çantalarda 

minimalizm başrolde. 

Pudra rengi kalın bantlı terlikler, günün her anına 

eşlik edebilen tasarımlar arasında.

KALIN TOPUKLAR
Minimal tasarım çizgisinin 

öne çıktığı ayakkabılar adımlara iddia katarken, 

kalın topuklarıyla konfor sağlıyor.



SIRT ÇANTASI
Deri sır t çantaları konfor ve dayanıklılıkları ile en 

fonksiyonel stil tamamlayıcıları.

BİLEKLİ SNEAKER
Yüksek konforu ile sezon trendlerinin 

zirvesinde olmaya devam eden sneaker’lar bu sezon 

bilekli formları ile öne çıkıyor.



DRAPE DERİ
Drape deri terlikler kullanışlı renkleriyle adımlara 

dinamizm katacak.



NATÜREL SÜET
Sıcak günlerin favori dokularından süet,  

kahverenginin en göz alıcı tonları ile aksesuar 

stilinde natürelliği vurguluyor.



KIRMIZI ALARM
Her gardırobun olmazsa olmazı aksesuarlarda 

bu sezon alev kırmızısı öne çıkıyor.



AYDINLIK & FEMİNEN
Zincir askısı ile aksesuar stilinde

feminenlik dozunu artıran kapitone çanta, 
gün ışığından ilham alan renk paletiyle

ilkbahar silüetlerini tamamlıyor.

KALIN BANTLI TERLİK
Elbiseden eteğe, şort tan pantolona her parçayı 

tamamlayabilen küt burunlu kalın bantlı terlik, 

sezonun güçlü duruşunu simgeliyor.



KAPİTONE ETKİSİ
Kapitone çantalar en sade görünümleri  

hareketlendirebilecek güce sahip.

LEOPAR DESENİ
Leopar desenli sandalet, günlük stilde 

doğadan referans alan NetWork kadını 

için sezonun hit tasarımı.



ZARF FORMLARI
Askılı veya askısız kullanılabilen çantalar, 

zarf formları ile minimal bir şıklık sunuyor.



HASIR
Bu yaz çanta ve aksesuarlarda hasır 

aksesuarlar başrolde. Bej rengi ve hasır 

dokular, bohem yaz stilleri için iş birliğinde.



BAROK İNCİLER
Yeni sezonda zamansız inciler minimal tasarımlarla 

buluşup modern bir görünüm kazanıyor.

BURGU KÜPE
Burgu formu ile dikkat çeken halka küpeler 

feminen yaz stillerine eşlik ediyor.



İRİ ZİNCİR KOLYE
Her stile kusursuz uyum sağlayan zincir  kolye, 

görünümüne ışıltı katmak isteyenler için ideal.

MİNELİ TAKILAR
NetWork İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonundaki 

mineli takılar, zarif ve minimal stilleri tamamlıyor.
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ŞEHRE HAYAT VEREN 
AYAKKABI, ÇANTA & AKSESUAR

KOLEKSİYONU
Minimal şıklığın stil kodlarını tamamlayan 

NetWork Shoes&Bags İlkbahar/Yaz 2021 

koleksiyonu, renk ve model çeşitliliği ile 

sezonun dinamizmini yansıtıyor. Pastel renkli 

süet loafer’lar, kalitesi ile ön plana çıkan deri 

makosenler ve yalın sneaker’lar, deri ve süet 

çantalarla bir araya gelerek zamansız 

görünümler yaratıyor. Siyah, beyaz ve taba 

tonlardaki şapkalar ise sportif görünümlerin 

vazgeçilmezi oluyor.



LOAFER
Sıcak yaz günlerinde NetWork erkeğinin 

vazgeçilmezi loafer’lar;

takım elbise ile ofise, kısa chino şortlar ile 

hafta sonu tekne keyfine eşlik ediyor. 



DRIVER LOAFER
Rahatlık ve hafiflik hissini adımlara taşıyan “Driver” 

loafer’lar, geniş renk paletiyle dikkat çekiyor.



DOKU FARKI
Lacivert sneaker’a hareket katan perfore deri 

farklılaşmak isteyenler için ideal.

İNCE DÜŞÜNÜLMÜŞ DETAYLAR
Bahar stilinin başrol oyuncusu deri loafer’lar 

bu sezon sportif tabanlar ve metal toka

detayları ile öne çıkıyor.



BOAT SHOE
Tekne stilinden ilham alan deri ve süetin buluştuğu 

ikonik tasarımlar sportif tabanlarıyla

konforlu bir şıklık vaat ediyor. 

EN ŞIK TAMAMLAYICI: KEMER
Deri, süet ya da örgü…

NetWork erkeğinin iddialı stilini tamamlayacak 

kemerler ile tanışın.



FONKSİYONEL FORMLAR
Lacivert ve siyahın buluştuğu çanta tasarımları, 

kullanışlı formları ile NetWork erkeğinin yeni favorisi.



ELLER SERBEST STİL
80’lerin fonksiyonel oyuncusu bel çantası ve 

90’ların olmazsa olmazı postacı çantaları bu yaz da 
yükselişlerine devam ediyor. 



SLEEK SNEAKER
Deri veya süet; beyaz, siyah, vizon ve lacivertin 

başrolü üstlendiği sneaker’lar, minimal 
modelleriyle yaza hazır.



SIRT ÇANTASI�
Deri sır t çantaları, NetWork stilinin fonksiyonel ve 

lüks yönünü vurguluyor.

ESPADRİL
İspanya topraklarından moda dünyasına açılan, sıcak 

havaların vazgeçilmezi espadriller, sokağa çıkmaya hazır.  



TABAN FARKI
Süet, yüksek tabanlı sneaker’lar ile iddialı ve 

konforlu bir yürüyüş deneyimi.



ZAMANSIZ DETAYLAR
Ahşap ve seramik boncuklardan oluşan 

bileklikler NetWork erkeğinin detaylarda fark 

yaratan stilini tamamlıyor.

PORTFÖY ŞIKLIĞI
Deri portföy çanta ile minimal şıklık.



NetWork uygulamasının ayrıcalıklı dünyasına davetlisiniz.NetWork uygulamasının ayrıcalıklı dünyasına davetlisiniz.
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