


The BE Colours collection takes us to a land full of sunshine,

colours and unabashed freedom. Simplicity is pleasantly combined 

with elegance, convenience is paired up with timeless style. This year’s 

collection is inspired by journeys and a passion for discovering and 

experiencing the world, emotional closeness and friendship through 

the innocent eyes of a child. The shades of blue bring to mind the clear 

sky and call up associations of freedom and imagination, while the rich 

shades of red represent energy, vitality and joy. BE Colours combines 

all the things that we find fascinating and enchanting in the children’s 

world. Quality linen imparts authenticity to the classic cuts of the clothes 

and has many practical advantages: it is light, air-permeable and ... 

natural.

Kolekcja BE Colours przenosi nas w krainę pełną słońca, kolorów, 

dziecięcej radości i niczym nie skrępowanej swobody. Prostota 

przyjemnie łączy się z elegancją, a wygoda z ponadczasowym stylem. 

Inspiracją do tegorocznej kolekcji są podróże. Pasja odkrywania

i dziecięcego, niewinnego doświadczania świata, bliskości i przyjaźni. 

Błękitne odcienie nawiązują do otwartego nieba i budzą skojarzenia 

z wolnością i wyobraźnią, z kolei soczyste czerwienie to energia, 

witalność i radość. BE Colours łączy wszystko to, co urzeka nas 

w świecie dziecka. Szlachetny len nadaje klasycznym krojom 

autentyczności, jednocześnie pełen jest praktycznych zalet: lekki, 

przewiewny, oddychający i... naturalny. 

dress DD 91/2040 orange 

A journey into

  the world of joy...

Podroz w swiat

     radosci...



shirt  DCH 132/23080  white



dress MD 71/43002  natural
dress MD 71/2040  orange



shirt DCH 130/2000   red        
shorts DCH 136/102  brown

shirt DCH 130/50182  green
                  shorts DCH 136/2055  navy blue



shirt DD 124/23080   white
shorts DD 122/2050  navy blue

sweater DCH 10/450  ecru
shorts DCH 136/102  brown



jacket classic MCH 102/2055  navy blue
          shirt MCH 100/23080  white  

          shorts MCH 104/2055  navy blue  

jacket sport MCH 102/98   natural
shirt MCH 100/ 2000   red
shorts MCH 104/102   brown

shirt   DCH 128 /23090   blue
         trausers DCH 135/2055   navy blue 



shirt  DCH 130/6350   blue
shorts DCH 136/122   yellow

shirt sport DCH 131/10170   natural



www.merryland.pl


