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  Ciuch uniwersalny, czyli co fajnie by było mieć 
  

 Chcesz zawsze dobrze wyglądać? Dużo podróżujesz? Nie masz czasu na 
mozolne wędrówki po sklepach odzieżowych w poszukiwaniu stylowych ciuchów? 
Mamy coś dla Ciebie! Proponujemy Ci jedyne w swoim rodzaju ubranie, w które 
wystarczy zainwestować raz, aby przez wiele lat cieszyć się różnorodnością  strojów 
i ich zmiennymi właściwościami! Wykonane z najnowocześniejszych materiałów 
ubranie dostosowuje swoją szatę graficzną i właściwości do Twoich aktualnych 
preferencji! Ciekawy szczegółów? Zajrzyj poniżej. 

OnlyOne. Styl. Wygoda. Bezpieczeństwo. 

Z myślą o Tobie nasi eksperci przygotowali wyjątkowe ubranie, które zapewni 
Ci komfort w każdej sytuacji. Rano masz spotkanie z szefem, po pracy biegniesz na 
siłownię, a wieczorem wybierasz się na imprezę - czy to możliwe, żeby w tak 
intensywnym dniu nie wracać ciągle do domu, by się przebrać? Dzięki technologii 
OnlyOne już dziś oszczędzasz czas i pieniądze. Rano wskakujesz w OnlyOne i przez 
cały dzień jesteś świetnie ubrany w każdej sytuacji. Na spotkanie z szefem 
potrzebujesz garnituru lub kostiumu? Wystarczy powiedzieć: “Oficjalnie” a już masz 
na sobie elegancki komplet. Wchodzisz na siłownię? Szepnij: “Sport”, a w tej samej 
chwili zobaczysz na sobie zwiewną koszulkę, krótkie spodenki i wygodne adidasy. 
Jeśli na wieczór chcesz wyglądać przebojowo - “Impreza” to słowo klucz do modnego 
stroju na zabawę. 

A to wszystko dzięki zastosowaniu w OnlyOne najnowszych technologii – 
nanostruktur oraz oprogramowania, które na bieżąco analizuje temperaturę, 
wilgotność powietrza i siłę wiatru w Twoim otoczeniu oraz mierzy temperaturę 
Twojego ciała i jego puls, aby jak najlepiej dostosować właściwości tego materiału do 
warunków, w których się znajdujesz. Ile razy przemokłeś do suchej nitki, bo 
zapomniałeś parasola? Od dziś nie musisz się tym przejmować. Technologia 
OnlyOne gwarantuje Ci, że deszcz już nigdy nie będzie dla Ciebie przykrym 
zaskoczeniem, a komfort fizyczny da Ci pewność siebie w każdej sytuacji. 

Jak to działa? OnlyOne to jeden wygodny strój, który przykrywa większość 
Twojego ciała. Jest tak lekki i elastyczny, że zupełnie go nie czujesz i masz pełną 
swobodę ruchów. Ale to Ty decydujesz, jaki będzie miał styl w danym momencie. 
Materiał ten za pomocą mikroelementów tworzy obraz wybranego przez Ciebie stroju 
oraz dostosowuje jego właściwości (między innymi takie jak grubość membrany 
przeciwdeszczowej i przeciwwiatrowej, zwiewność i obcisłość ubrania) do Twoich 
preferencji i do warunków otoczenia. 

Jak wybrać strój? Masz nieograniczone możliwości. Oferujemy Ci bazę ponad 
2000 gotowych propozycji, które sam możesz modyfikować, by potem zapisać je w 
pamięci wirtualnej szafy, którą zawsze będziesz miał przy sobie. Do Twojej 
dyspozycji oddajemy także program, dzięki któremu sam możesz stworzyć swój 
wymarzony strój. Wszystko po to, byś czuł się pewnie i wygodnie i mógł wyrażać 
Twój styl. 

Uprawiasz sport? OnlyOne sprawdzi się w najbardziej ekstremalnych 
warunkach. Zapewnia niezawodną ochronę przed najsilniejszym deszczem i wiatrem 
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(dzięki najwyższej jakości membranom), a w razie wypadku zamieni się w solidny 
pancerz chroniący Cię przed urazami. W OnlyOne możesz zawsze czuć się 
bezpieczny. 

Aby sprostać Twoim potrzebom stworzyliśmy dodatkowe aplikacje kompatybilne 
z OnlyOne, które sprawią, że Twoje życie będzie jeszcze łatwiejsze. Proponujemy 
Ci wbudowany w kołnierz lekki telefon z odtwarzaczem mp4 (ekran wysuwa się na 
wnętrzu przedramienia) oraz zestaw gier 3D, który możesz w każdej chwili 
zaktualizować łącząc się z OnlyOne Store. 

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem przez expert@onlyone.com 
lub bezpośrednio przez stronę www.onlyone.com. Zapraszamy! 

Możliwe? Wkrótce na pewno. Już dziś powstają ubrania grzejące lub chłodzące 
w razie potrzeby, a także „pancerna” odzież dla sportowców, która w momencie 
gwałtownego zetknięcia się z jakimś przedmiotem usztywnia się, zamieniając się w 
ochraniacz. Dlaczego nie zwiększyć możliwości tej odzieży? 

Tylko czekać aż codziennie będziemy wkładać na siebie OnlyOne. 
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