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Zobacz nasze propozycje!

Już niedługo rozpoczyna się rok szkolny, a chwilę później - akademicki. Czas stylowo się do tego
przygotować i zaopatrzyć się w torbę, w której będziesz przenosić książki, zeszyty i notatniki. Co w
tym sezonie jest wyjątkowo modne? Mamy kilka propozycji! A do tego chcemy Wam zaprezentować
modele, które nie kosztują majątku, ale są w sam raz na uczniowską lub studencką kieszeń!

Torby szkolne na ramię dla dziewczyn
Hitem w tym sezonie są plecaki i mniejsze plecaczki. Jeśli jednak koniecznie zależy Ci na tym, aby
mieć torbę, bo to właśnie z torbą czujesz się najlepiej, wybierz tę większą, którą będziesz mogła
wygodnie przewiesić przez ramię. Pamiętaj jednak, aby postawić na klasykę. Czerń i granat zawsze
zdają egzamin.

Polecamy: Zobacz najfajniejsze skórzane plecaczki damskie!
Unikaj natomiast kolorowych lub wzorzystych toreb, bo kojarzą się z infantylnością i zwyczajnie, nie
pasują stylowej uczennicy lub studentce.
Ładna, stylowa torba nie musi jednak od razu kosztować fortuny. Poniżej znajdziesz nasze
propozycje toreb, które kosztują mniej niż 100 złotych.

Torba szkolna listonoszka
Prawdziwym hitem sezonu jest stylowa torba - listonoszka. W jej przypadku również zdecydowanie
polecamy pójście w wiecznie modną klasykę. Raczej daruj sobie torbę listonoszkę we wzorki czy
kwiaty. Najbardziej stylowo będziesz wyglądać, gdy postawisz na jednolity kolor, a zwłaszcza na
czerń, granat lub brąz.
Poniżej, w galerii znajdziesz torby, które świetnie sprawdzą się na uczelni lub w szkole, a na które
nie wydasz majątku, Co o nich sądzisz? Czekamy na komentarze!

Duże torby do 100 złotych - idealne na uczelnię i do szkoły!
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Udostępnij Skomentuj
zdjęcia: loft37, limango.pl

