
 

Denim for life. Play with it. 

Welcome to Cross Jeans. 

Spodnie Judy — czyli jesienny bestseller Cross Jeans! 

Kończące się za oknem lato może oznaczać tylko jedno — start wyposażenia swojej garderoby 

w jesienne bestsellery! To moment, kiedy — żegnając się z wakacyjnymi  zestawami —  

zaczynasz przede wszystkim stawiać na jeansowe, basicowe stylizacje od stóp do głów. Czym 

powinnaś się w takim razie zainteresować? Jakie perełki widoczne są w sezonie AW 20/21? 

 

 

Spodnie denimowe Judy, bo to właśnie od spodni zaczyna się budować outfit.  To do nich 

wybierasz górę, następnie okrycie wierzchnie, dodatki i obuwie. Jeansy to Twoja baza do 

looku, dlatego tak ważne jest to, aby były dobrane  w sposób odpowiedni i przemyślany. 

Judy to kultowy damski model spodni Cross Jeans. Dlaczego kultowy? Na takie miano 

zasłużył  dzięki swojemu ponadczasowemu krojowi, pasującemu do  każdego typu sylwetki. 

Charakteryzuje się wysokim stanem, dlatego nosząc go, podkreślasz kobiecą talię, zakrywając 

przy tym inne partie ciała. Są to spodnie o wąskim kroju, natomiast ich materiał jest na tyle 

elastyczny, że będzie Ci w nich wygodnie od rana do wieczora. Następny plus to długość — 

nogawka jest przed kostkę, dlatego spokojnie zakładaj do nich szpilki, botki, kozaki lub 

trampki, nie martwiąc się o zły wygląd takiego zestawienia. 



 

 

Ten model jeansów sprzedawany jest w bardzo przystępnych i korzystnych cenach, 

zaczynających  się już od 170.00 zł,  a w dodatku  prezentowany jest  w bogatej gamie 

kolorystycznej, więc  szybko  przypadnie Ci coś do gustu!  

Do Judy możesz śmiało nosić dopasowane, eleganckie body, jak i oversizową długą koszulę. 

Judy to spodnie, które potrafią wkomponować się do Twojego ulubionego outfitu: biurowego, 

sportowego lub casualowego.  Są stworzone dla każdej kobiety i pasują  na praktycznie  każdą 

okazję. Pokochasz je i będą Twoim bestsellerem!  

 

Jeansy Judy, jak i inne produkty marki Cross Jeans do kupienia w sklepach stacjonarnych 

oraz na stronie internetowej https://crossjeans.pl/. 

_______________________________________________________________ 

Cross Jeans jest europejskim dostawcą wyjątkowych i niepowtarzalnych produktów z najwyższej próby denimu w 

kategorii lifestyle. Technologiczne innowacje, rewolucyjne wzornictwo oraz funkcjonalne detale w oferowanych 

produktach odgrywają ogromną rolę w procesie produkcji oraz są wciąż udoskonalane pod kątem stale 

zmieniającej się mody i potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Obecnie dżinsy to codzienny element 

ubioru dla milionów ludzi na całym świecie – toteż Cross Jeans stale pracuje nad ulepszaniem codziennej 

multifunkcjonalności swoich ubrań, podnosząc tym samym komfort ich noszenia. Wysokiej jakości denim, 

organiczna bawełna czy naturalne skóry używane do produkcji elementów garderoby nadają wyjątkowości każdej 

kolekcji. Szeroka paleta kolorów i wzorów, modnych i eleganckich dodatków, śmiałe grafiki oraz eleganckie 

wykończenia sprawiają, że grono fanów marki powiększa się każdego dnia. 

 

 

https://crossjeans.pl/

