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SENSATIONAL IN FUR – 5 PROFESSIONAL TIPS FOR THE BEST OUTFIT
Öt profi tipp, hogyan viselj stílusosan szőrmét 

A SZŐRMEVISELÉS DIVATJA TÖBB (SZÁZ)EZER ÉVRE NYÚLIK VISSZA, AZONBAN A 21. SZÁZAD DIVATKÍVÁNALMAINAK KIELÉGÍTÉSÉHEZ NEM A NEANDERVÖLGYI EMBER  
MAMMUTMENTÉIT KELL ALAPUL VENNÜNK. A FASHION STREETEN TALÁLHATÓ CHRISAND SZŐRME-LUXUSBUTIK TULAJDONOSA, CSÁNYI MÁRIA AD ÖT NAGYON HASZNOS 

TIPPET, HOGYAN VISELHETJÜK SPORTOSAN, ELEGÁNSAN, LAZÁN VAGY ÉPP DRÁMAIAN A KÜLÖNBÖZŐ SZŐRMÉKET. 

THE HISTORY OF WEARING FUR GOES BACK (HUNDREDS OF) THOUSANDS OF YEARS, BUT THE SATISFACTION OF 21ST CENTURY FASHION DOES NOT LIE IN THE MAMMOTH COATS OF 
THE NEANDERTHALS. MÁRIA CSÁNYI – THE OWNER OF FASHION STREET’S LUXURY FUR STORE CHRISAND, GAVE US 5 USEFUL TIPS ON HOW TO WEAR FURS; WHETHER YOU WANT TO 

BE SPORTY, ELEGANT, CASUAL OR EVEN DRAMATIC.

www.chrisandfur.com
Open every day: 10am-20pm

Phone: +36 70 318 4324

2019 a szőrme-extravaganza éve 
Ahogy az öltözködésünk többi darabjában, úgy a nemesszőrmék te-
rén is hódítanak az extravagánsabb, színes bundák! A paprikapiros, 
a sárga, a zöld vagy épp a merészebb mintás (például akár rajzfilm-
ből  vett  motívumokkal  megfestett)  bundákkal  azonnal  kitűnhetsz  
a tömegből. Viszont érdemes szem előtt tartani a balanszt: ha ilyen 
bundát visel az ember, akkor az öltözéke többi része ne legyen any-
nyira harsány, hanem hagyja a látványos és élénk bundát érvénye-
sülni.

1: 2019 the year of fur extravaganza
Just  as  with  every  other  piece  of  clothing  you  might  wear:  
extravagant,  colourful  fur  coats  have  also  taken  off.  Crimson,  
yellow and green fur coats or ones with more daring patterns (e.g. 
painted with cartoon motifs) give you the chance to stand out from 
the crowd. It’s important to remember, though, to keep balance in 
mind:  if  you choose a  fur  coat  like  this,  the  rest  of  your  clothing 
must not be so flashy. Let the spectacular and vibrant coat speak 
for itself.
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Hódító poncsó 
A klasszikus bunda fölülről lefelé bővül, azonban az elmúlt évben itt 
is megfigyelhetőek a trendeket követő, új fazonok. Például a derék-
ban karcsúsított bunda és a bő, levegős poncsó is – ami hűvös nyári 
estéken is igazán praktikus választás. 

Ne rejtsük a szekrénybe 
Mivel  nagyon  sok  szőrme  árban  és  értékében  is  luxuskategóriás,  
ezért  tulajdonosaik  hajlamosak  akár  évekig  is  a  szekrényben  rej-
tegetni őket a különleges alkalomra várva. Azonban a nem viselés 
nem tesz jót az anyagnak (főleg ha rosszul tároljuk), ezért rugasz-
kodjunk el  a  sztereotípiáktól,  és  ne csak ünnepibb,  kiemelkedőbb 
alkalmakkor viseljük kedvenc bundánkat, hanem építsük be a hét-
köznapjainkba. 

Sportosan lezser bunda? Naná!
A hagyományos bundák térd alattig érnek, de nem kötelező a klasz-
szikus  darabokhoz  ragaszkodnunk,  ha  azok  amúgy  nem  illesz-
kednek  a  stílusunkba.  Például  egy  csípőig  vagy  combközépig  érő,  
pasztell vagy szürke, esetleg pettyes szőrmebunda tökéletesen visel-
hető szaggatott farmerral, magassarkúval, nagyon dögös és urbánus 
smart casual stílusban. 

Olykor egy kiegészítő is elég 
Végül pedig nem feltétlenül kell óriási bundákban gondolkoznunk, 
ha szőrmét szeretnénk viselni: egy stóla, egy kucsma vagy egy mel-
lény azonnal  feldobhatja  a  szettünket,  és  még a  melegebb időben 
sem kell télig várni a viselésükre! 

Ha  kedvet  kaptál,  hogy  beszerezd  álmaid  szőrmedarabját,  akkor  
látogass  el  a  Fashion  Street-i  Chrisand  Fur  szőrmeüzletbe,  ahol   
a klasszikustól az egészen extravagáns darabokig mindent megta-
lálhatsz! 

2: The conquering poncho
Classic  fur  widens  from  top  to  bottom,  however,  in  the  
last  few  years  there  has  been  a  notable  change  in  styles  
following  the  latest  trends,  we  are  now  seeing  flared  fur  
coats and loose, airy ponchos: which can be rather practical 
on cool summer evenings.

3: Don’t hide it in the wardrobe
As many furs are luxury items – both in terms of price and 
in value, their owners tend to hide them in their wardrobe 
for years, waiting for a special occasion. Nevertheless, not 
wearing it is bad for the material (especially if we don’t store 
it properly), so let go of the stereotypes and don’t save your 
favourite fur coats for festive or important occasions, make 
them part of your everyday life.

4: Casual and sporty fur coat? Hell yeah!
Traditional fur coats reach down below the knees, but you 
don’t have to stick to the classics if they don’t match your 
style. A waist or mid-thigh length fur coat in pastel or grey 
colours, or perhaps something with polka dots can be worn 
easily  with  ripped  jeans  and  heels  for  a  very  sexy,  urban  
style.

5: Sometimes one accessory is enough
Finally, if you want to wear fur, don’t just think of it as only 
being a coat: a stole, a hat or a vest can easily refresh your 
outfit;  and  if  it’s  warmer  out  you  won’t  have  to  wait  until  
winter to wear them.

If you’re tempted to find the fur of your dreams, visit Chrisand 
Fur on Fashion Street where you will  find everything from 
the classic cuts to some truly special, extravagant pieces. 

1052 Budapest, Párizsi u. 3.
EXCLUSIVE MULTIBRANDS SHOE SHOP


