
 

 

 

první půjčovna slow fashion u nás v České republice 

Představte si, že máte každý měsíc ve svém šatníku nové designérské kousky oblečení. 
Precizně zpracované modely z kvalitních materiálů od českých návrhářů a zahraničních 
slow fashion značek. Ale jak to udělat, aby vaše skříň nebyla přeplněná a peněženka 
naopak prázdná? Řešením je půjčovna!  

Fashiontéka je moderní půjčovna pomalé módy s nabídkou semi-formálních outfitů, které se hodí 
nejen pro vaše speciální příležitosti, ale většina z nich i na celodenní nošení. Na fashionteka.cz 
si právě takové modely z kategorie (NE)VŠEDNÍ NOŠENÍ můžete nově zapůjčit na 28 DNÍ a 
užívat si tak svůj nový slow fashion kousek na několik způsobů po celé 4 týdny za zlomek jeho 
ceny. Výše půjčovného se pohybuje kolem 1 % z doporučené prodejní ceny modelu na den. 

V půjčovně najdete také kategorii SPECIÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTI s nabídkou modelů vhodných na 
slavnostnější akce. Ty si můžete půjčit na 4 dny nebo 7 dní. Čeká vás večírek, oslava narozenin, 
výročí, rande? Chystáte se na představení do divadla, opery, na ples, do tanečních nebo na 
vernisáž? Máte pozvánku na svatbu, křtiny, plánujete firemní akci, focení nebo jiný důležitý event? 
Vyberte si svůj výjimečný designérský kousek! Ceny půjčovného začínají na 790 Kč. 

„Osvěžte si šatník na měsíc, bez výčitek z impulzivních nákupů.“ 

6 důvodů, proč si půjčovat módu: 

1. UŽÍVÁTE SI stále nové a nové outfity bez výčitek z častých impulzivních nákupů. 
2. Oblékáte DESIGNÉRSKÉ kousky, originální a kvalitně zpracované, jejichž nákup by byl 

finančně náročnější. 
3. Můžete VYZKOUŠET nové trendy, střihy, značky nebo experimentovat s novými styly – 

vše bez nutnosti nákupu.  
4. Zachováte si FUNKČNÍ ŠATNÍK – bez oblečení, které po pár nošeních zůstalo ležet ve 

skříni. 
5. UŠETŘÍTE, když hledáte kvalitně zpracovaný kousek od slow fashion značky pro danou 

příležitost. 
6. NEPLÝTVÁTE, protože sdílením se životní cyklus oblečení prodlužuje – čím déle ho 

nosíme, tím lépe pro naši planetu. 

Budoucnost módy je slow fashion a Fashiontéka ji dělá dostupnější. Přeje si v zákaznicích 
vyvolávat ten radostný pocit, který se dostaví, když si pořídíme něco nového na sebe. To nadšení 
během několika prvních dní, kdy nový kousek nosíme. Ale chce toho dosahovat zodpovědnějším 
způsobem – díky půjčování a podpoře cirkulární ekonomiky. Modely se tak vynosí opakovaně při 
různých příležitostech, jako jsou večírky, oslavy, divadla, svatby, garden party, festivaly, eventy, 
firemní akce a byznys meetingy nebo jen tak na dovolené či prodlouženém víkendu. 
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