Czy spodnie dresowe można łączyć z marynarką?
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Męskie spodnie dresowe to niezbędny element w garderobie, niezależnie od pory roku. Są bardzo wygodne i nie utrudniają ruchów.

Choć jeszcze kilka lat temu były kojarzone raczej z ulicznym stylem oraz zarezerwowane do
uprawiania sportu, obecnie powstaje coraz więcej eleganckich modeli. Podpowiadamy, z
czym nosić spodnie dresowe męskie, żeby prezentowały się stylowo.

Męskie spodnie dresowe
- czy można je nosić do pracy?
Obecnie spodnie dresowe stały się jednym z najpopularniejszych rodzajów spodni, który króluje nie
tylko w damskiej, ale także w męskiej szafie. Ich zwolennicy doceniają je za komfort, nieograniczanie
ruchów oraz ogólną wygodę. Coraz częściej można spotkać się także z alternatywnymi modelami.
Projektanci stawiają obecnie na wąskie spodnie dresowe męskie w stonowanych kolorach.
Przykładowo w sklepie internetowym Denley można dostać wiele męskich spodni dresowych o
bardziej eleganckim charakterze:
https://www.denley.pl/pol_m_Odziez-meska_Spodnie-meskie_Spodnie-sportowe-369.html. Takie w

kolorze czarnym można założyć do pracy, gdzie nie panuje bardzo zobowiązujący i sformalizowany
dress code. Sprawdzą się doskonale w wielu branżach, a wszystko zależy od ogólnej stylizacji.
Łącząc je z koszulą lub bluzką i casualową marynarką zrobią świetne wrażenie.

Stylowe spodnie dresowe

Klasyczne modele spodni dresowych męskich
Spodnie dresowe młodzieżowe męskie doczekały się już wielu fasonów. Od popularnych w latach 90.
szerokich szarych dresów aż po wąskie modele z dodatkowymi ściągaczami na kostkach, które
wysmuklają sylwetkę i podkreślają umięśnione nogi. Do klasycznych rozwiązań można zaliczyć
przede wszystkim spodnie dresowe męskie o swobodnie opadającej nogawce, zakończone gumką na
wysokości kostki. Mają one także elastyczne ściągacze w pasie oraz minimum dwie kieszenie. Dobrze
jest mieć minimum jedną taką parę w swojej garderobie, zwłaszcza w kolorze czarnym, brązowym
lub khaki. Będą idealne zarówno do ćwiczeń sportowych, na wyjazdy, jak i na nieformalne spotkania
w gronie znajomych.

Czarne spodnie dresowe męskie

Wybierz ponadczasowe rozwiązania
Istnieją takie ubrania, które każdy mężczyzna powinien mieć w szafie. Sprawdzają się zwłaszcza w
dni, kiedy nie ma się pomysłu na to, w co się ubrać, a trzeba szybko podjąć decyzję. Ponadczasowy
model czarnych, zwężanych ku dołowi spodni sportowych męskich będzie w tym przypadku
doskonałą podstawą garderoby. W połączeniu z białym T-shirtem i sneakersami można łatwo
stworzyć sportową stylizację. Z drugiej strony zakładając do takich spodni gładką czarną koszulkę
oraz dobrze skrojoną marynarkę uzyska się elegancki strój w nowoczesnym wydaniu. Męskie spodnie
dresowe to prawdziwie ponadczasowe rozwiązanie. Jest to nie tylko wygodny, ale też niezwykle
praktyczny element garderoby współczesnego mężczyzny.

Popularne kolory męskich spodni dresowych
Obecnie na rynku można wybierać spośród niezliczonej liczby wzorów i kolorów spodni dresowych
młodzieżowych męskich. Panowie najchętniej wybierają te w stonowanych, ciemnych barwach. W ich
szafach często goszczą czarne, granatowe, szare, grafitowe czy bordowe wąskie spodnie dresowe
męskie. Jednak w sklepach internetowych można znaleźć też inne, oryginalne modele do
odważniejszych stylizacji. Szczególnie w przypadku spodni dresowych męskich na lato, które są
uszyte z nieco cieńszego, bardziej przewiewnego materiału, często stylowi mężczyźni decydują się na
wzór moro lub gładkie monochromatyczne spodnie w wyrazistych kolorach. W tym sezonie warto
spróbować czerwieni, niebieskiego, a nawet nasyconej pomarańczy. Wystarczy dodać do tego
ulubiony T-shirt, marynarka i sportowe buty - w ten sposób można stworzyć modną stylizację w kilka

minut.
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