


Lata 50. zmieniły modę męską. Garnitur przestał być koniecznością, a stał się sferą 
eksperymentów zanurzonych w idei komfortu i personalizacji. Lata 60. to z kolei czas 
odważnej ewolucji mody, wspieranej przez hollywoodzką kinematografię oraz modsów            
z londyńskiego Soho. Najnowsza kolekcja Recman Jesień - Zima 2018/19 garściami czerpie 
z tych niezwykłych czasów, łącząc ponad półwieczne trendy z najnowszymi kierunkami 
mody męskiej. Projektanci, zainspirowani geometrycznością kortu tenisowego, proponują 
tkaniny pokryte deseniami. Powtarzalność dyskretnych wzorów nadaje kolekcji unikatowego 
szsznytu. Dominują tkaniny naturalne zatopione w wulkanicznej kolorystyce, których 
kontrastującym uzupełnieniem są wzorzyste krawaty i poszetki. Tło dla tej odważnej 
stylistyki stanowi rytmiczna, przygaszona przestrzeń, w której design niczym wehikuł czasu 

przenosi nas do ery piekielnego Mad Mena. 

GEOMETRIA WNĘTRZA



KOLORYSTYKA

Płaszcz Hoswin 
Marynarka Pegano // Spodnie Pegano // Sweter Gilder 
Obuwie A090 // Pasek Rosso

Wizytówką kolekcji jest marynarka 
Oldwin z kolekcji Winman, uszyta                                   
ze 100% wełny. Gustowna krata Tartan                  
z elementami bordo, kamelu i granatu, 
spięta jest guzikami wykonanymi                   
z naturalnego rogu. Personalizowana 
wszywka podkreśla unikatowy charakter 
kakażdego egzemplarza oraz indywidualizm 
samego użytkownika. Marynarkę                          
tę zaprojektowano w kroju slim fit bez 
poduszek, za to ze sztywnikiem 
zachodzącym na plecy - takie rozwiązanie 
podkreśla sylwetkę każdego mężczyzny,        
a niestandardowa rozmiarówka (48-58) 
uumożliwia perfekcyjny dobór marynarki.u

Powraca kamel, czyli złoty beż 
odpowiadający barwie sierści wielbłąda.                
Już w XIX wieku tzw. camel coats 
(wielbłądzie płaszcze) były synonimem 
luksusu i elegancji. Tej jesieni odkryjemy 
nową, niezwykłą wersję tego eleganckiego 
okrycia - płaszcz Hoswin, uszyty w 80%                    
z z wysokogatunkowej wełny fascynuje 
minimalistyczną formą, szerokimi wyłogami        
i kolorem. Dostępny również w burzowym 
granacie.

Kolorystyczną gamę tego sezonu 
dopełnia garnitur Durtal, uszyty                    
z melanżowej tkaniny, w kroju slim fit. 
Melanż w języku francuskim oznacza 
pomieszanie różnych rzeczy, stylów                 
lub cech. Jest splotem co najmniej dwóch 
różnych barw. Dzięki temu jego kolor jest  

rozmyty, niedopowiedziany. Wyjątkową tonację garnituru Durtal otrzymano poprzez 
połączenie antracytu z błękitem.

W tym sezonie projektanci marki Recman podróżują przez wnętrze Ziemi w poszukiwaniu inspiracji 
kolorystycznych. Odkrywają niebanalne połączenia, które sprawiają, że cała kolekcja hipnotyzuje            
i rozgrzewa. Dominują brązy, szarości i granaty, nawiązujące do nieujarzmionej magmy, gęstego 
popiołu i burzliwego nieba. 



SZLACHETNE DESENIE

Bezpośrednie odniesienie do kortu 
tenisowego odnajdziemy w swetrze Slam,        
w którym grafitowa struktura łączy                                           
się z gładkim deseniem poprzez graficzny, 
odcinający się ceglany kontur. Sweter 
występuje w trzech kolorach: granat, szarość, 
grafit.

To, co wyróżnia najnowszą kolekcję, to różnorodne desenie, które powstały przez 
powtórzenie określonego wzoru. Inspiracją projektantów był kort tenisowy - jego 
geometryczność i podzielność. Stąd poszukiwania elementów, które w nowoczesny sposób 
stanowiłyby bazę dla zarówno klasycznych wzorów (krata, pepitka), zupełnie nowych form 
(mikrowzór), jak i ornamentów (motywy florystyczne). 

Marynarka Laboro (krój regular fit)                      
z dwuwypustkowymi kieszeniami wykonana 
została z tkaniny w kratę, w której szarość 
łączy się z brązem. Występuje w komplecie                     
ze spodniami. Birot to marynarka z odcięciem      
w talii, której górna część została pokryta 
kratką, dolna zaś stanowi koordynat                  
w w melanżu. Propozycja ta doskonale 
komponuje się ze spodniami Murta 311 - ich 
melanżowa tkanina idealnie współgra                
z marynarką.

Dyskretną geometryczność odnajdziemy           
w marynarce Geslin z klasycznymi wyłogami, 
która została uszyta w kroju regular fit,               
z tkaniny w nowoczesny mikrowzór łączący 
przędze granatowe z beżowymi. 

Różnorodne desenie dostrzeżemy również na 
koszulach Versone. Panowie ceniący tradycje 
zakochają się w romboidalnych nadrukach 
(Versone: 2783 L SF, 2841E L SF, 2751 L CF), 
odważni zaś w tych florystycznych                                 
(Versone: 5004A L SF, 5005A L SF,                       
5006A L SF, 5007A L SF). Naturalnym odbiciem designu koszul są inne dodatki w kolekcji. 
Odnajdziemy krawaty pokryte wyszukanymi motywami florystycznymi, geometrycznymi 
rombami, kołami, paskami, jak i orientalnym wzorem paisley, czyli łzą zakręconą u węższego 
końca.



NATURALNE TKANINY

Kolekcja Recman JZ’ 2018/19 to przede wszystkim ukłon w kierunku naturalnych tkanin, 
które dzięki swojemu pochodzeniu i szczególnym właściwościom są przyjazne człowiekowi. 
Marynarki w kratę Tartan, modele Winter oraz Albwin z kolekcji Winman zostały uszyte           
ze stuprocentowej wełny. Pierwsza, dzięki funkcjonalnej dopince na zamek, może być 
używana w chłodniejsze dni, jako okrycie wierzchnie. Druga, zapinana na 2 guziki, wykonana 
została bez poduszek, ze sztywnikiem zachodzącym na plecy. Obie posiadają wyjątkową, 
personalizowaną wszywkę. 

W tym sezonie wraca golf w nowej 
odsłonie. Golf pojawił się w modzie 
około 1860 roku. Renesans przeżył       
w latach 20., 30., 60. i 80. XX wieku,    
by powrócić do łask w najnowszych 
trendach europejskich kolekcji. 
Projektanci Recman proponują swetry 
z z golfowym kołnierzem, wykonane       
w 80% z wełny - resztę stanowią 
wysokojakościowe domieszki, dzięki 
którym stają się one trwałe                       
i elastyczne. Dostępne są w wersji 
cienkiej, delikatnej (sweter Wenlock: 
kamel, bordo), jak i ciepłej, grubej 
((sweter Gilder: granat, szarość, kamel).

MARYNARKA ALBWIN 
Kamizelka Livta // Spodnie Livata 313 // Koszula Versone 5006A  
Obuwie A085 // Muszka Mosca 

i trwały. Gdy przyjrzymy się tej propozycji bliżej, odnajdziemy niezwykły guzik wyciosany         
z naturalnego rogu. Mewville to z kolei granatowa kurtka flauszowa (100% wełny)                     
z naszywanymi kieszeniami przestrzennymi – military pocket.

Naturę odnajdziemy również                  
w płaszczach. Hoswin w kolorze 
granatu, z szerokimi wyłogami został 
uszyty w 80% z wełny - pozostałe 20% 
stanowią materiały techniczne, dzięki 
którym płaszcz staje się praktyczny                      

Panowie, którzy poszukują biznesowej 
klasyki, powinni zwrócić uwagę           
na garnitur w kratę księcia Walii, 
łączącą odcienie szarości i kolor 
niebieski - Baldwin to propozycja            
z kolekcji Winman wykonana w 100%     
z wełny.  



NOWE RETRO DLA MAD MENA

Lata 50. przyniosły nowe wzory (krata, pepitka), tkaniny (boucle, flanela) oraz kroje (spodnie 
chino). Lata 60. to czas, w którym sweter polo zaprzyjaźnił się z marynarką. Najnowsza 
kolekcja Recman kreatywnie wykorzystuje elementy mody tego czasu i nadaje                          
im nowoczesną formę, która czaruje i zachwyca. 

SWETER CHAULIN 
Koszula Versone 9001 // Spodnie Lebert  
Obuwie A089 // Bransoletka Fergal 

W tym sezonie miłośnicy kraty mają w czym 
wybierać. Miękka marynarka Pegano oraz spodnie 
z tego modelu wykonane zostały z tkaniny                
w nonszalancką szaro-granatową kratę Tartan. 
Brązowo-niebieską odnajdziemy z kolei                      
w marynarce Luna , uszytej w kroju slim fit. 
Marynarkę tę wyróżniają ostre, zamknięte klapy 
peakpeak lapel, które dodają jej elegancji i podkreślają 
formalność całego stroju. Innym wcieleniem kraty 
(graph check) są miękkie, flanelowe spodnie Lebert 
313 (dostępne do kompletu z marynarką), których 
ciemnogranatowy kolor idealnie rezonuje                    
z granatowym, dwurzędowym swetrem 
marynarkowym Chaulin, uszytym w 100%                    
zz bawełny organicznej. Panowie, którzy gustują       
w stylu vintage, odnajdą również odważny, 
zapinany na guziki kardigan Hamard, wykonany          
w 80% z wełny. Sweter został wykonany                      
z 3 przędz w różnych odcieniach szarości, które 
tworzą patchwork złożony z dużych prostokątów. 
Kardigan ma wyłogi,  jest ciepły i gruby. Występuje 
ww dwóch kolorach (szarość i granat).  w 

Z kolei połączenie kamizelki i spodni Livata to zupełnie inna propozycja, wykorzystująca 
wzór granatowo - czarnej pepitki. Zaprojektowane w klasycznym kroju zaskakują swoją 
ponadczasową formą. Uniwersalną można również nazwać melanżową marynarkę Clamart. 
Rozmyty brąz, cięte kieszenie oraz 3 guziki w rękawie czynią ją szczególnie elegancką. 

Niezwykłą    propozycją   jest   zestaw    kamizelki
i mocno taliowanych  spodni  z  wąską nogawką
i obniżonym stanem - modele Colee. Zestaw 
został uszyty z tkaniny w elegancką pepitkę łączącą 
brąz i beż. Tę oryginalną stylizację idealnie dopełni 
płaszcz w brązową kratę księcia Walii - Buron. 
Płaszcz z szerokim kołnierzem zapinany jest na guziki. Jego cięte kieszenie boczne                                    
oraz rozporek z tyłu nadają mu oryginalnego, wyrazistego charakteru. 



W nowej kolekcji Recman znajdziemy również klasyczne propozycje w zupełnie nowej 
odsłonie. Przykładem jest zachwycający zestaw ślubny Cardano uszyty w kroju slim fit              
z tkaniny w kolorze hipnotyzującego ciemnego granatu.

Ale jesienią i zimą garnitur potrzebuje również 
wytwornego okrycia wierzchniego. Granton 
to elegancki zapinany na guziki płaszcz                   
z funkcjonalną dopinką, wykonany z tkaniny 
technicznej. Występuje w trzech 
praktycznych kolorach: granat, brąz i czerń. 
Inną propozycją jest płaszcz z dopinką                          
z z kolekcji Winman - Norwin. Subtelne 
pikowanie oraz cięte kieszenie boczne nadają 
mu mocnego charakteru.

Ta kolekcja obfituje również w mnogość 
modowych i casualowych spodni. Mocno 
taliowane spodnie z wąską nogawką                                                           
i obniżonym stanem Bargoni 218,  granatowe 
spodnie Marson 2018 oraz ciemne dżinsowe 
spodnie Meral 154 spodobają się Panom, 
którzy poszukują pewnych propozycji                                                    
dodo stylistycznych eksperymentów. Warto 
również zwrócić uwagę na 3 rodzaje    
chinosów - Moros (grafit), Mare (szarość), 
Mezza (brąz, beż), które doskonale współgrają                                                        
z większością dostępnych w tej kolekcji 
marynarek.

PŁASZCZ HOSWIN 
Garnitur Cardano // Koszula Versone 2734 // Obuwie A039  
Pasek Rosso // Poszetka Recman // Mucha Winaman  

Bouclé (fr. kręcony, kędzierzawy; pętelka) to tkanina z ozdobnie skręconej przędzy                     
z pętelkami lub węzełkami. Odnajdziemy ją w wełnianym, dwurzędowym płaszcz z szerokimi, 
otwartymi wyłogami - Repos, który jest połączeniem przędz w 3 kolorach: bordo, szarość, 
czerń. 

KLASYCZNA ELEGANCJA



NATURALNA SKÓRA

Nieodzownym elementem każdej eleganckiej stylizacji są  dobrze  dobrane,  wygodne  buty. 
W tym sezonie szewcy Recman przygotowali szeroki wachlarz propozycji, który zachwyca 
wysokiej jakości materiałami, rzemieślniczym wykonaniem i nowoczesnym podejściem                
do klasycznych krojów tradycyjnego obuwia.

Buty A059 to klasyczne oxfordy, wykonane 
ze skóry cielęcej. Oksfordy to najbardziej 
formalne buty męskie, dawniej nazywane 
wiedenkami. Minimalizm kroju na wysokości 
sznurówek uzyskuje się poprzez doszycie 
kwater bezpośrednio do przyszwy, dzięki 
czemu ten rodzaj buta wygląda zawsze 
niezwykle elegancniezwykle elegancko i formalnie. 

W tej kolekcji znajdziemy również klasyczne 
monki (A086) zapinane na klamrę ze skóry 
cielęcej. 

Do najbardziej uniwersalnych butów             
na sezon jesienno-zimowy należą klasyczne 
sztyblety (A734) w kolorze brązu i czerni, 
które łatwo połączyć z casualowymi 
spodniami. Sztyblety zostały wykonane                        
ze skóry bydlęcej na podeszwie z gumy 
naturalnej.

Panowie, którzy upodobali sobie tradycyjne 
tłoczenia, odnajdą szeroką ofertę brogsów. 
Brogsy A090 wykonane zostały ze skóry 

bydlęcej z podeszwą extra light. Występują w dwóch kolorach: brąz i bordo. Brogsy 
A084 to z kolei propozycja dostępna w kilku wersjach kolorystycznych, które zaspokoją 
nawet najbardziej wymagające gusty. Obuwie A039 to tłoczone lakierki, dzięki którym 
elegancka stylizacja wyglądać będzie niezwykle szykownie.

MARYNARKA GESLIN 
Sweter Ponte // Spodnie Meral 154 // Obuwie A734  
Pasek Trento // Bransoletka Fergal // Bransoletka Avery  
Poszetka Winman  

n 

Derby - nazywane angielkami, to klasyczny 
rodzaj buta, który sprawdza się w stylizacjach 
formalnych i casualowych. Dzięki naszyciu 
kwater na przyszwę, łatwo w derby wsunąć 
nogę i zawiązać sznurowadła. W ofercie 
Recman odnajdziemy je w wersji klasycznej 
(A085: skóra cielęca, podeszwa z mikrolitu), 
jakjak i nowoczesnej z ciekawą perforacją            
w strukturze (A097: skóra cielęca).



KAMIZELKA COLETTE 
Spodnie Colee // Sweter Wenlock // Obuwie A734        
Pasek Rosso // Muszka Mosca // Torba Dale  

W tym sezonie kolekcja Recman przeniesie nas do dwóch światów równoległych. Jeden 
osadzony w latach 50. i 60. zaczaruje nas najlepszym wzornictwem, którego inspiracji należy 
upatrywać w figuratywności kortu tenisowego. Drugi to świat przyszłości, w którym 
minimalistyczny design, wykorzystując naturalne tworzywa i klasyczne wzory, urzeczywistnia 
ideę nowej formy. Wszystkie te wysmakowane propozycje oczarują nas wulkaniczną 
kolorystyką pełną ziemistych brązów, burzowych błękitów i grafitowych szarości. Każdy, kto 
przeniesie się do tego magicznego, eleganckiego świata, pozostanie w nim na długo.                         

Ten świTen świat kusi, uzależnia i zmienia nas bezpowrotnie.T 


