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dalia
Casual komfort og distinkte detaljer
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på samme tid. I hendes design går kvalitet og detaljer op i
en højere enhed – og kundens velvære prioriteres højt. Tøjet
bliver produceret i Litauen, hvor Dalia og Stefa har snor
i – og et skarpt øje for – hver eneste lille del af produktionen.
Herefter bliver kollektionerne præsenteret på messer og solgt
i Danmark, hvor kundekredsen er stor og i stadig vækst. Tøjet produceres først, når den enkelte kunde har afgivet bestilling, og der gives plads til individuelle ønsker og ændringer
i designet. På den måde bliver der lagt ekstra stor vægt på
tøjets kvalitet, pasform og udseende.

Kvalitet, komfort og detaljer er kendetegn for det danske firma Dalia, som skaber tøj i
naturmaterialer til den stilbevidste og krævende kvinde.

D
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et lå ikke umiddelbart i kortene, at
44-årige Dalia Christensen skulle
ende som designer af stilbevidst tøj
til kvinden med flair for trends. Hun
er oprindelig uddannet ingeniør fra
Litauen og grundlagde sit firma i 2000
i samarbejde med sin søster Stefa. De
to søstre har altid interesseret sig for mode og nye tendenser,
men Dalia hviler på et kompromisløst fundament af tidløse
og klassiske snit med hovedvægten lagt på bløde, lækre og
komfortable materialer som hør og silke. Det er hverdagstøj,
som er skabt til at leve og trives i – det understreger kvindekroppen med gennemtænkte pasformer og klædelige snit og
har masser af funky, fantasifulde detaljer og smukke anderledes print.
Dalia kvinden
Målgruppen for Dalias skønne kollektioner er den selvbevidste kvinde, som ikke går på kompromis med hverken
kvalitet eller velvære. Hun køber tøj, som er behageligt at

have på, understreger hendes femininitet og kan bruges til
enhver lejlighed. Samtidig er hun med på noderne og ved,
hvad der rykker i modeverdenen. Hun er ikke til fals for
enhver ny tendens, for hun kender sig selv og ved, hvad der
klæder hende. Hun er vild med basisgarderoben, går op i sit
materialevalg og forstår at tone sit outfit op eller ned med
spændende accessories – alt efter lejligheden. Hun ved også,
at det ikke er tøjet, der skal repræsentere hende, men hendes
personlighed, der skal understreges af tøjet. Trods sin flair for
mode foretrækker hun det afdæmpede look, som holder sæson
efter sæson, og pepper det op på sin individuelle facon med
smykker, tasker, sko, bælter eller tørklæder, så stilen bliver
hendes helt egen. Uanset hvad hun vælger, vægter hun at føle
sig smart, veltilpas og velklædt.

Kvaliteter
Dalias udvalgte materialer er som nævnt hør, hør/bomuld,
uld og silke, og nøgleord som natur, kvalitet, særpræg, komfort og velvære er gennemgående for alle kollektioner.
Hovedvægten er lagt på klassiske farver som sort, hvid og råhvid, men altid suppleret af sæsonens nye, hotte farver, som
naturligvis hentes med inspiration fra verdens store modescener. Med Dalia får du luksus til rimelige penge, de fineste
vævede metervarer og spændende strik i rent hør. De mange
eksempler på modeller, hvor vævede og strikkede materialer
mikses, viser, hvor fint det skrøbelige og rustikke spiller op til
hinanden og giver et unikt look i både kjoler og tunikaer

Produktion
Dalia et spændende firma, hvor materialet hør er i absolut fokus. Naturmaterialets mange behagelige egenskaber
fascinerer Dalia Christensen, som altid har sværget til den
bløde, behagelige stil, som både kan være elegant og casual
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Tidløs mode
Dalias hørkollektion er præget af et tidløst og klassisk design
med en gennemgående moderne tone, hvor komfort og velbehag er højt prioriteret. Kollektionerne består af basismodeller, som er lette at kombinere med resten af garderoben.
Der designes mindst to hovedkollektioner om året, og derudover kommer der løbende små, nye tiltag som supplement til
den bestående kollektion. Inspirationen hentes blandt andet
på rejser, hvor Dalia Christensen og søsteren, Stefa, nøje
udvælger nye hørtyper og kreerer nye modeller til den kommende sæson. Alle nye modeller kan mikses og matches med
tidligere Dalia-designs, så der er altid mulighed for at tilføje
garderoben et nyt og spændende look, hvor fantasi og farver
får frit spillerum i både bukser, nederdele, kjoler, skjorter,
tunikaer, veste og jakker.
Messer og showroom
Du finder Dalia på Ciff-messen i Bella Center stand nr. C3003C og på Formland-messen i Herning i hal E4050. Du er
naturligvis altid velkommen til at aftale tid til også at kigge
forbi Dalias showroom på Fur Landevej i Roslev.
Dalia/ Fur Landevej 71/ 7870 Roslev. Tlf.: 97 59 70 43
Mobil: 23 74 43 71 / se forhandler på www.dalia.nu
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