STYLE
IN BÅSTAD

Smak av
sommaren

Vi hjälper dig med stilen

NYTT I BUTIKEN

Brännhet &
stilsäker
i Båstad
SUMMER EDITION 2013. MÄRKESBUTIKEN 20 år

Märkesbutiken i Båstad

Välkommen till Oss!
I vår butik hittar du ett brett spektrum av kända inhemska och internationella
varumärken både inom ungdoms-, dam- och herrmode samt för accessoarer,
hemdekor och presenter.
Det är vår stora förhoppning
att vårt noga utvalda sortiment tilltalar dig!
Välkommen!
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20-års jubileum

topp 3
på tv

1. Modern Family, Kanal 5
Ha-ha inget slår vår favoritsläkt.
2. Seinfeld, TV6
Gammal är äldst! Humor som håller.
3. Allsång på Skansen, SVT
Bara för att Måns är med.
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Välkommen till Vår värld
Välkommen till ännu en sommar i Båstad! Samma utbud av aktiviteter,
samma ställen att roa på sig på, men helt nya kläder i vår butik.
I år har vi utökat vårt sortiment ytterligare och tagit in en hel del nya
och spännande märken. Några av dem presenterar vi givetvis i detta magazine.
Vårt mål är fortsatt att inspirera och överraska, att helt enkelt erbjuda
det där lilla extra som vi tycker är viktigt. Inget är roligare än kunder
som återkommer år efter år och det stärker oss i vår envisa tro på framtiden
(och under den långa mörka vintern...). Därför hyllar vi sommaren och
allt den för med sig i form av nöjen, glädje och glada minnen.
På tal om minnen är det i år 20 år sedan vi slog upp portarna för Märkesbutiken!
Det firar vi stort hela sommaren med erbjudanden och några överraskningar...
Varmt välkommen till Båstad och vår butik!
Michael & Katarina With
med personal

P.S. Du glömmer väl
inte att titta in i vår
systerbutik Alice tvärs över gatan...
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Nytt märke, Morris Lady

Introducing Morris Lady

EN FEMININ FLÖRT MED HERRGARDEROBEN
Våren 2013 lanserar det svenska varumärket
Morris sin första damkollektion under namnet
Morris Lady. Släktskapet med herrkollektionen
är tydlig med samma lekfullhet och tidlöst
skräddade siluett men med en chic feminin look.

klassiska Ivy League modet. Överdelarna
matchas med supersmala jeans i olika tvättar, tofsloafers i mocka i starka pasteller och
minimala shorts som tillsammans med trendiga
accessoarer som sidenscarves i vackra mönster
ger en fulländad Morris Lady-look.

Stilbildande modeikoner från 1920, 30- och 40talet, som Coco Chanel, Jackie Kennedy och
Audrey Hepburn, som med sina kontraster mellan feminina personligheter och deras drag av
pojkflickor har inspirerat till den enkla och självklara elegans som Morris Lady står för. Det är
i kontrasterna mellan deras kvinnlighet och de
pojkaktiga preppyplaggen som magin uppstår
och som är utgångspunkten för Morris Lady.

Självklart hittar du Morris Lady hos
Märkesbutiken.

Med en feminin flört med den klassiska herrgarderoben presenterar Morris Lady en kollektion
bärbara och kvinnliga plagg. Kavajen har en
central roll i kollektionen, både den kritstrecksrandiga och den i vävd bouclé. Övriga nyckelplagg i kollektionen för sommaren 2013 är den
herrinspirerade skjortan, randig eller krispigt vit
samt löst sittande cardigans och andra stickade
plagg med inspiration från det

Feminint med en tidlöst
skräddad siluett.
Morris Lady flörtar hejdlöst
med herrarnas garderob.
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Hoppbild

Sand mellan tårna...
micke

Clara och Sofia rättar
till rekvisitan.

skall
Det är mycket som
nden.
packas med till stra

clara

katta

sofia

linn

maya

vanessa

anna

melinda

19 saker vi på Märkesbutiken
älskar med Sommaren
1 långa varma sommarnätter

topp 3
på bjäre

2 tunna sidenklänningar
3 allsång på skansen
4 smarriga drinkar
5 gyllenbruna kroppar som doftar salt

med
Har vi tagit
oss allt nu?

1. Stranden, Båstad
ndopp i havet!
Inget slår ett morgo
Torget Båstad
2. Viktoria, Gamla
- Mums
Lunch på nya stället
butiken
3. Ny Outfit, Märkes
Nya tider - ny stil!

6 snabba bilar
7 korta shorts o flip-flop
8 jordgubbar o champagne
9 tidig morgonpromenad i hamnen och man
möts av de sista eftersläntrarna på väg hem
10 att det ännu är långt kvar till januari
11 morgondoppet på piren
12 tennisveckorna
13 varm sommarbris
14 glassiga kändisar
15 sommarens modefärger i gult, rosa och azurblått
16 allt bling-bling

.
så
s
i
c
re
p
r
–Det ä
a det!
jag vill h

17 vår systerbutik Alice
18 vackra klänningar

Och när allt är
klart
blir man så. här
glad!
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19 somna under bar himmel och vakna till
fåglarnas sång
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Vi kollar stilen

En bra grund

Adam
Kullenberg

1

Yrke: Jobbar på Båstad GK
Ålder: 21
Klädstil: Skjorta - Ralph Lauren
Byxor - True Religion
Skor - Converse

Mirja
Nilsson
Yrke: Kommunikatör
Ålder: 39
Klädstil:
Klänning - Odd Molly
Skor - Nike

Sandra
Ambjörnsson
Yrke: Marknadskoordinator
Ålder: 23
Klädstil: Jacka - Ralph Lauren
Byxor - Gina Tricot
Skor - Ralph Lauren

Ludvig
Lundgren
Yrke: Egen företagare
Ålder: 19
Klädstil: Skjorta - Ralph Lauren
Byxor - Ralph Lauren
Skor - Vagabond
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Shiny, shiny leather
1. Sandalett - Ralph Lauren 699:- 2. Boots - LdiR 1999:3. Ballerinasko - Missoni 2599:- 4. Korthållare i skinn
- Secrid Wallets 599:- 5. Ballerinasko - Missoni 2799:6. Sneaker - Paul Smith Jeans 1599:- 7. Sneaker - Paul
Smith Jeans 1699:- 8. Sneaker - Polo Ralph Lauren 999:9. Skinnbag - Ajlajk 599:- 10. Sneaker - Polo Ralph Lauren
999:- 11. Sandal - Ajlajk 399:- 12. Sneaker - Polo Ralph
Lauren 999:-
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Nytt märke, Bogner

Introducing Bogner
”Sportighet, förfinad komfort och ett sinne för
kvalitet - så definierar vi stil.” Det är så Willy
Bogner förklarar konceptet i varumärket Bogner, som har varit framgångsrikt i 80 år. Det
Münchenbaserade företaget, som uppfann
sportmodet, kombinerar alltid trender med
ett klart uttryck av tradition, stabilitet och
kvalitet.

Vi är riktigt glada och stolta
att kunna presentera Bogners
kläder i vår butik. Varför inte
se bra ut i vinter?

Vinterns kollektion motsvarar alla de förväntningar man kan ha på ett av världens största
sportmodeföretag.
”Solen högt på den den djupblå himlen och
snövita berg. Det finns faktiskt, det perfekta
ögonblicket - när naturens skönhet ger tillbaka i form av ren glädje. Denna magi skapas
när starka kontraster kombineras för att ge
en harmonisk enhet.”
Bogners Sport Collection för vintern 2013
följer denna princip med intensiva färger
och dekorativa designelement som är lika
fascinerande som de rena och nyanserade
detaljerna. Färgstark, glamorös ögonfägnad
och coola klassiker, allt med en gemensam
nämnare: njutningen av sport.
När vi fick möjligheten att
ta in Bogner i vårt sortiment
tvekade vi inte en sekund.

The Bogner Story - licensed to wear...

Kanske är det kompromisslösheten och
jakten på perfektion som gjort Bogners
kläder så framgångsrika. Men lika viktig är
marknadsföringen och det är något som
Bogner lyckats med.
Mest förknippar man nog Bogners vintersportkläder med allas vår favorithjälte
James Bond. I alla filmers vintersportscener bär han nämligen kläder från
Bogner. Kläder som du nu kan handla
hos oss på Märkesbutiken.
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Boende med klös

Svarta Katten erbjuder en stillsam och
lugn atmosfär, vilket
diskvalificerar alla
som är i Båstad för
att festa på nätterna.
Vill du boka?
Kom in i butiken och
prata med Michael
eller Katarina, eller
slå en signal på
0708 727 818.

Svarta Katten - en oas i Båstad

Båstads vassaste byggföretag

Svarta Katten
Boende i Båstad kan vara svårt att hitta. Men på Svarta Katten är det
alltid värt att fråga. Vi har lägenheter, stugor och rum till uthyrning
- allt beläget i en svart villa på Agardhsgatan 7, i höjd med centercourten. Ända sedan 60-talet har traditionen med uthyrning funnits
i huset. Det går bra att hyra året runt - under höst, vinter och vår
passar det utmärkt för studenter och på sommaren gäster som
stannar några nätter, någon vecka eller hela sommaren.
			

Den svarta katten i mosaik är
lagd av MMB, ett lokalt byggföretag som erbjuder projektledning,
snickeri, murning och plattsättning. Miljö och kvalitet är deras
honnörsord.
Det kan vi skriva under på!

18

19

20

21

MÄRKESBUTIKEN 20 ÅR
Märkesbutiken, som startades upp under namnet ”Nordic Safari”,
öppnades för första gången i Båstad 1993 i en källarlokal på Köpmansgatan.
Men allt eftersom sortimentet utökades och efterfrågan på märkeskläder
samt ungdomskläder ökade, så flyttades verksamheten
till vår nuvarande butikslokal på Köpmansgatan 10.
Året var 1997 och sedan dess ligger Märkesbutiken mitt emot torget
och därmed också mitt i Båstad centrum!
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Gott till picknicken

Kyckling- & avokadowrap
1/2 grillad kyckling
1/2 gul lök
2 vitlöksklyftor
1 rött äpple
2 avokado
1 msk vinäger
2 msk olja
2 krm salt
1 tsk curry
1 msk mango chutney
4 stora tortillabröd
5 soltorkade tomater

Spanskt varumärke grundat redan 1968. Fortfarande producerat i egna
fabriken norr om Barcelona, där även lyxvarumärket Vilebrequin
producerades under många år.
Bakom namnet Gerry döljer sig inte en person, utan en vänskap mellan
genuin hantverksskicklighet och den finaste formen av lyx. Mellan
Gerri de la sal, ett pittoreskt sommarparadis i norra Katalonien
och prestigens pärla på den Franska Rivieran, St Tropez.
Gerry St Tropez är ett okänt original och en
egen värld. Since 1968. Och nu hos oss
på Märkesbutiken.

Skala och finhacka lök, vitlök och
äpple. Tärna avokadon. Lägg
lök, vitlök, äpple och avokado i
en skål. Tillsätt vinäger, olja, salt,
curry, mango chutney och blanda
om. Ta bort skinn och ben från
kycklingen och tärna köttet.
Fördela avokadoblandningen
längst ner på bröden och lägg
kycklingbitar och strimlade
tomater ovanpå.
Vik först in två kanter på bröden
så att de blir långsidor. Rulla
sedan från kortsidan till en läcker
wrap. Svep in den i smörgåspapper eller tidningspapper.

[

Alla längtar vi efter lugn och ro ibland.
Skönt är att packa cykeln för en
picknick. Varför inte trampa iväg till
Kattvik, Torekov, Hovs Hallar eller bara
ner till stranden?
Ibland behöver livet cykeltempo...

Fyllda baguetter är perfekt utflyktsmat.
Ladda dem med parmaskinka, mozzarella, ruccola, tomat, vitlök, skivade jordgubbar och olivolja - toppat med färsk
timjan. Eller fyll med kokt ägg, räkor,
majonnäs, hackad purjolök, limesaft, rom
och massor av färsk dill. Och du, glöm
inte svartpeppar och salt.

Vit chokladmousse med
sommarsås
200 gr vit choklad
2 dl créme fraiche
200 gr frysta hallon
1 lime
2 tsk florsocker
vatten

Smält chokladen i vattenbad. Blanda i créme fraiche, rivet skal från 1 lime
och rör till en jämn smet.
Häll upp i små plastglas
med plastfolie över.
Ställ i kylen 2 h.
Sommarsåsen gör du
genom att mixa hallonen
med florsocker, saften från
1 lime och 1 msk vatten.
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Style gillar
Strikt elegant, bohemiskt
eller sportigt ledigt? Ralph
Lauren rekommenderar
personlig stil och valfrihet
under sommaren 2013.

Nedan:
Odd Mollys höst är
influerad av sommaren som inte vill ge
upp. Lätta feminina
tyger med tydliga
siluetter.

[

Uppifrån och ner.
Odd Molly Cardigan
1699:Odd Molly Jumper
1499:Odd Molly Jumper
1499:-

Till höger: Sneaker Polo Ralph Lauren
999:- Shorts Polo Ralph Lauren 1199:Kravatt från Morris, en sidenscarf av
högsta kvalitet 1499:- Skjorta
Polo Ralph Lauren 999:Korthållare Secrid 599:-

Ovan:
Höstens blusar från
Odd Molly är ett säkert kort i alla
garderober.

Vänster: Skjortor Ralph Lauren
999:- Shorts Ralph Lauren 999:-

Uppifrån och ner.
Odd Molly Blus kort
ärm 799:Odd Molly Blus kort
ärm 799:Odd Molly Blus lång
ärm 1299:-

Nedan:
Sommarens färgglada skjortor kommer även de från Ralph Lauren 999:-

[

Stor rymlig bag
i slitstark, kraftig
canvas med skinndetaljer
Ralph Lauren 4499:-
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Smått & gott

[

Bling
Bling
BLing

Med bilder från: Buddha to Buddha, KumKum,
Uno de 50, Oxxo, Ajlajk, Desigual & OnePiece.
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Svalkande glas

frukt och citrus.

Hallon Rasp

Absolut Sommar
Tjo! Lätt att blanda men riktigt svår att
motstå. En favorit från förra sommaren
om vi minns rätt...
Toppa ett högt glas med is.
Slå i 4 cl Absolut Pears och fyll med
Ginger Ale. Som avslutning pressar du
ett i ett par limeklyftor. Såja.

Ton
er

ärg
a d.
art
ros
af

Art.nr 81914. 750 ml. 386:- Intensivt och kl

Lägg en näve hallon i ett glas. Tillsätt 2 cl citronjuice, 5 cl Drambuie
och massor med
krossad is. Toppa
med Sprite, garnera med hallon
och apelsinskal.

a v röd

Denna klassiska
hallondrink görs
på whiskeylikören
Drambuie.

Vernissage, nu i ny
djurisk förpackning!

Volym: 3 liter
Art.nr: 2251-08
SMAK: Torr, blommig och mycket fruktig smak
med inslag av päron, citrus, tropisk frukt och vanilj.
PASSAR TILL: Vinet är en utmärkt aperitif men
passar också bra till smakrika rätter av fisk och
skaldjur, gärna med asiatiska influenser av lime
och ingefära.
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Volym: 3 liter
Art.nr: 2181-08
SMAK: Mycket frisk och fruktig
med inslag av åkerbär,
		
hallon och björnbär,
med ett örtigt avslut.
PASSAR TILL: Vinet
		
passar utmärkt till
buffet, som aperitif
		
och sällskapsvin
		
men även till fisk
		
och skaldjur eller
		
en kycklingsallad.

The girl next door

Klassiskt, stilrent och
modernt i en skön blandning det är Alice.

Systerbutiken Alice
2011 slog vi upp portarna för vår
systerbutik Alice. Hos Alice hittar
du kläder och inspiration utöver det
vanliga. Vår tanke med Alice har
sedan start varit att skapa ett
komplement till Märkesbutiken.
Så passa på att besöka Alice,
bara ett stenkast bort på
Köpmansgatan, när du ändå är här.
I butiken hittar du bl a Ajlajk, Second
Female, Traffic People, Culture, Maison
Scotch och klä dig som kändisarna med
nya, heta märket Lauren Moshi.
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Damernas

Höstens och vinterns
snygga dunväst kommer
från Denim & Supply
Ralph Lauren 1699:Till de har vi satt till
Primeboots med nitar
3699:Skin Tassle accessoar
med fransar från Frontrow Living 179:- Kraftigt
skinnbälte med nitar
- Liebeskind 599:-

Quiltad, mönstrad jacka från
Ralph Lauren 5699:-

[

Ovan:
Lyxig pälsväst
från Hollies Stockholm
1999:- Mönstrade byxor
Denim & Supply Ralph Lauren 1199:Långärmad topp Second Female 599:Boots med nitar Primeboots 3799:-

[

Läderbyxor Ralph
Lauren 11.750:- Handgjorda gummistövlar från
franska märket Le Chameau
1899:- Ridblazer Jacinto
tweed - Ralph Lauren 6499:Silkesblus Ralph Lauren 2999:-

Vänster:
Stickad cape
från Busnel
3699:- Boots
från UGG 2300:Mjuk scarf från Missoni
1699:- True Religion jeans
- Special Edition 2499:-
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Personal shopper

Kläder med stil

Ida Sjöstedt - en riktig hit

Personlig Stylist - bara för dig
På Märkesbutiken har vi erfaren och duktig personal som gärna hjälper
dig att hitta din stil. Vill du ha full uppmärksamhet går det också att
boka en tid med våra personal shoppers. Då får du 100% stylinghjälp
och värdefulla tips på hur din stil går att utveckla och förfina. Dessutom
bjuder vi på tilltugg och dryck under din stund med din egen personliga
stylist.

Den svenska modedesignern Ida
Sjöstedt började med sitt egna
märke 2001. Sedan dess har hon
skapat fantastiska
kläder, ofta med
en touch av smakfull kitsch. Höstens
mode har tydliga
influenser av cheerleading.

Vad är en personal shopper?
– Det är en person som är extra duktig
och erfaren inom mode. Din personal
shopper har full koll på det senaste och
hetaste i modebranschen och hjälper
dig att plocka ut och kombinera kläder
som passar just din stil.
Ring oss på telefon: 0708 727 818
och boka en tid. Våra personal shoppers
hjälper enskilda kunder såväl som hela
grupper.
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Vår roliga värld

style in båstad. utgivare märkesbutiken. ansvarig utgivare michael with. produktion c in ink/cardell båstad. tryck tmg öresund.
redaktör michael with. fotograf amanda cardell/C in Ink. illustrationer C in Ink. kontakt info@markesbutiken.se. upplaga 7.000 ex.
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C in Ink Reklambyrå, Båstad. 0730 281 588

Märkesbutiken tel 0431 36 95 30 Köpmansgatan 10, Båstad (torget vid Mariakyrkan) info@markesbutiken.se

