
Urbana športna moda





Ideja o ustanovitvi te blagovne znamke je prišla iz 
vsakdanjega življenja, ko imamo vedno manj časa, 
a kljub temu bi se radi tudi v prostem času počutili 
urejeno, a hkrati sproščeno. Aurora Roots zato 
sledi cilju, da z oblikovanjem udobnih, kvalitetnih, 
dostopnih oblačil vsak lahko izrazi sebe, v takšnih 
oblačilih uživa vsak trenutek in enostavno izgleda 
enako dobro tako na potovanju, po nakupih, v mestu 
na kavi s prijatelji ali pri uživanju v naravi.

Verjamemo, da je z Auroro Roots vsak lahko »ZRIHTAN 
IN KOMOT« in da z njo vsak lahko najde svoje prave 
korenine. 

Pojdimo in razširimo jih! 

Aurora Roots je blagovna znamka 
trendovskih urbanih športnih oblačil za 
ženske in moške, ki verjame v vsakega 
izmed nas in privošči vsakemu, da se 
počuti dobro. 



M
S - M - L - XL - XXL

Moški spodnji ter zgornji deli 
trenirk so narejeni iz kvalitetnih 
in skrbno izbranih materialov, 
ki dihajo in dajo dober občutek 
koži. Dodani so jim 3D in 
gumijasti detajli. Zgornji del 
obkroža elastika zaradi katere 
dobi izdelek še večjo formo in 
modni videz. Oprijem kapuce 
se lahko regulira z obvratnimi 
vrvicami. Tako zgornji deli kot 
hlače imajo žepe na zadrgo. 
Kroji hlač so ravni, tudi na 
zadnji strani imajo hlače 
gumijasti žepek z zadrgo.



Moški tanjši pulover je eleganten, še 
posebej ga takšnega naredi zaključek 
na sprednjem delu ovratnika in prešit 
pas skozi celo dolžino rokava. Zadnji 
spodnji del puloverja je nekoliko daljši 
kot sprednji. Kombinira se ga lahko 
tudi na elegantnejše hlače. 



Majice Aurora Roots so narejene iz močnih in trpežnih vlaken, ki dihajo. 
So udobne in enostavne za vzdrževanje. Športno – eleganten videz ponuja 
nošenje v različnih priložnostih. Lahko se jih kombinira s trenirko, lahko pa jih 
kombinirate z elegantnejšimi hlačami in suknjičem. Ženska kolekcija ponuja 
kratke majice v roza in črni barvi ter dolge majice v beli in črni barvi.



Ž
XS - S - M - L - XL



Pajkice s prešitimi 
detajli, prerezi, 
raztegljivostjo in 
prilagodljivostjo 
sovpadajo s postavo in 
se prijetno oprimejo 
vaših nog. Njihov 
material daje svilnato 
gladek občutek. S svojo 
prožnostjo se gibljejo z 
vami. 

Tudi ženski spodnji ter 
zgornji deli trenirk so 
narejeni iz kvalitetnih 
in skrbno izbranih 
materialov, ki dihajo, 
so enostavni za 
vzdrževanje in dajejo 
prijeten, udoben 
občutek. Dodani so jim 
3D in gumijasti detajli. 



Ž
XS - S - M - L - XL

Ženski svetlo siv zgornji del je na 
sprednjem delu prešit, kar daje lepšo 
formo in prileganje postavi, ima tudi 
višji ovratnik, ki ga zaključuje elastika. 
Ta zgornji del ima na obeh straneh 
žepa z zadrgo. 
Hlače imajo žepe na zadrgo, zaključuje 
jih kratka gumijasta zadrga. 

Ženske izstopajte s črnim, kot 
satovje prešitim puloverjem s širšim, 
podaljšanim ovratnikom s srebrno 
podlogo ali v puloverju s podaljšano 
kapuco. Oba puloverja imata na obeh 
straneh žepe.





M
S - M - L - XL - XXL Majice Aurora Roots so narejene iz močnih in trpežnih vlaken, ki 

dihajo. So udobne in enostavne za vzdrževanje. Športno – eleganten 
videz ponuja nošenje v različnih priložnostih. Lahko se jih kombinira 
s trenirko, lahko pa jih kombinirate z elegantnejšimi hlačami in 
suknjičem. Moška kolekcija ponuja kratke in dolge majice v beli, črni in 
modri barvi.
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Aurora Roots izbira kvalitetne tkanine, na 
katerih se koža dobro počuti. Izdelki so 
enostavni za vzdrževanje in so primerni za 
nošenje skozi vse leto. 
Z izdelki Aurora Roots najdi svoje prave 
korenine in bodi »ZRIHTAN IN KOMOT«!


