
L O O K B O O K

F/W

15/16



F/W

15/16

L O O K B O O K

HEYRO creates clothing items 
that speak of style and fun. 
The outfits resonate with 
freedom and draw new lines 
of modernity, comfort and 
femininity. We bring looks 
to experiment and define your 
personality.

HEYRO is dedicated to women to 
whom outfits mean quality and 
style and we reflect exactly 
what they want.

H O U S E  O F 
S T Y L E  A N D 
F U N
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PIN BLOUSE
Cotton 60%, Polyamid 40% 
Polyamid 100% 

#F
03

2 #F032p i n
b l o u s e

Jocul transparent-opac al materialelor si detaliile 
bluzei Pin HEYRO se îmbină într-un stil ce aminteste de 
femeia pin-up. Nu evita modelele bogate în forme, precum 
frunzele si bulinele, fiindcă îti vor permite să le porti 
fără a adăuga accesorii opulente. Vei obtine usor un look 
sofisticat. 

The fabrics’ transparent-opaque play and the details of 
Pin Blouse HEYRO are combined in a style that reminds of 
the pin-up woman. Do not keep yourself away from complex 
patterns, such as leaves or polka dots, because they 
will allow you to wear them as is. No opulent accessories 
will be needed. You will easily create a sophisticated 
look!accessories. You will create easily a sophisticated 
look! 
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l o l i t a
s k i r t

#F033

O piesă vestimentară cu personalitate si care adaugă 
culoare tinutelor tale este fusta Lolita HEYRO. Aceasta 
prezintă pliuri largi si bretele cu detalii metalice, 
argintii, care alături de albastrul intens rezonează cu 
libertatea.

An item of clothing that has personality and adds color to 
your outfits is Lolita HEYRO skirt. The wide pleats and the 
straps with metallic details combined with royal blue will 
bring the freedom in your life. 

LOLITA SKIRT

R.Vortex 67.5% , Polyamid 28.5%, Spandex 4% 
Ray 76% , Polyamid 24% 
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CHARM JACKET
Wool 40%, Viscose 60%

c h a r m
j a c k e t

#F034

Nicio tinută nu este completă în sezonul rece fără o 
jachetă, care să-ti tină de cald si să insufle în continuare 
statutul de fashionistă. Jacheta Charm HEYRO creează un 
outfit elegant si enigmatic. Simplă, cu guler larg si cu 
mâneci lungi, aceasta îti evidentiază silueta si este cu 
adevărat stylish.

You won’t have a complete outfit for the cold season unless 
you have a jacket that keeps you warm and still inspires 
the fashionista status. Charm HEYRO jacket is an elegant 
and mysterious outfit. Despite its simple lines, wide collar 
and long sleeve, it shows off your curves and it is really 
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NIB SKIRT
Polyester 95% , Spandex 5% 

#F035

Nib HEYRO skirt is both the starting point for a business 
outfit or  for an evening cocktail party. It fits your body 
perfectly and it flatters it. Also, this skirt may be your 
asset which saves you from the difficult situations when 
you do not know how to create a simple, but catchy look.

Fusta Nib HEYRO oferă punctul de plecare atât pentru o 
tinută business, cât si pentru una de seară. Aceasta îti 
flatează silueta, mulându-se pe corp. De asemenea, fusta 
poate fi acea achizitie care te salvează atunci când nu 
stii cum să creezi un look simplu, dar de efect.

n i b
s k i r t
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REDBRICK CARDIGAN
Wool 13%,  Acrylic 76%, Polyester 11%  

#F036

A reinvented and well-adapted item of clothing for fall-
winter collections: the cardigan. HEYRO chooses a daring 
attitude and creates clothes in strong colors, such as 
this deep and provocative red. Wear Redbrick cardigan with 
dresses or with jeans and various tops!

o piesă vestimentară reinventată si adaptată inclusiv 
colectiilor de toamnă-iarnă este cardiganul. HEYRO adoptă 
o atitudine îndrăzneată si creează haine în nuante 
puternice, precum acest rosu intens si provocator. Poartă 
cardiganul Redbrick cu rochii sau cu jeansi si diferite 
topuri!

r e d b r i c k
c a r d i g a n
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JESSICA DRESS
Rayon 76%, Polyamid 24% 
Polyamid 100% 
Polyester 95%,  Spandex 5%

#F037

This is a dress designed to talk about femininity. Its 
form and details put accent on your silhouette and the 
non-color black, one of the most coveted color choices, 
will provide you versatility. These said, you will be 
nonchalant while wearing the Jessica HEYRO dress.

Aceasta este o rochie creată pentru a vorbi despre 
feminitate. Forma si detaliile pun în evidentă silueta, iar 
nonculoarea neagră, una dintre cele mai râvnite alegeri 
cromatice, îsi va asigura versatilitatea. Astfel, vei purta 
rochia Jessica HEYRO cu nonsalantă. 

j e s s i c a 
d r e s s
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Polyester 95%,  Spandex 5%

#F039

Mark HEYRO pants are a statement of style themselves. 
Adopt it by wearing this clothing item which redefines 
femininity and modernity. With cut out on the ankle, 
elegant details and an eternal color, these pants may be 
your best apparel!

Pantalonii Mark HEYRO reprezintă o declaratie de stil. 
Adopt-o, purtând această creatie care trasează noi linii 
de feminitate si de modernitate! Cu decupaj pornit 
de la glezne, detalii elegante si o alegere cromatică 
nemuritoare, pantalonii pot fi piesa ta de rezistentă!

m a r k 
p a n t s
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DOMINO JACKET
Wool 40%, Viscose 60%
Polyester 95%,  Spandex 5% 

#F040

The Domino HEYRO jacket alternates between casual 
chic and sport in no time! Let your imagination create 
different stylistic combinations and wear your confidence!

Jacheta Domino HEYRO alternează între stilurile casual 
chic si sport în doar câteva miscări. Lasă-ti imaginatia 
să creeze diferite combinatii stilistice si îmbrac-o cu 
încredere!

d o m i n o  
j a c k e t
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1 FLOW PANTS
Polyester 94%,  Spandex 6% 

#F041

Create yourself a look that makes you feel free and 
comfortable! How do you do that? Choose a pair of Flow 
HEYRO pants with soft fabric  that let you move as you 
want and let your skin breathe. Another advantage is its 
energetic blue color.

Compune-ti un look care să-ti ofere o stare de libertate 
si de confort! Cum? Alegând o pereche de pantaloni Flow 
HEYRO dintr-un material fluid, care îti permite să te misti 
în voie si care îti lasă pielea să respire. Un alt plus 
al acestei piese vestimentare este culoarea energică, 
albastră. 

f l o w
p a n t s
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Rayon 76%,  Polyamid 24%
Polyester 95%,  Spandex 5%

#F042

Band HEYRO blouse is stylized with a geometric shape 
contrasting the prevailing white. Thus, it successfully 
replaces dull clothes.

Bluza Band HEYRO este stilizată cu o formă geometrică 
în contrast cu albul ce predomină. Astfel, înlocuieste cu 
succes topurile terne. 

b a n d 
b l o u s e
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REVERSE DRESS
Polyester 95%,  Spandex 5%
Polyester 95%,  Spandex 5%

#F046

The dresses which create optical illusions and use the 
black- white alternating to bring up new elements are of 
great popularity. If you’re a fan of classic fashion, the 
Reverse HEYRO dress will please you and will even bring 
something fresh in your wardrobe!

O popularitatea deosebită o au rochiile care creează 
iluzii optice si se folosesc de alternanta alb-
negru pentru a aduce elemente noi. Dacă esti adepta 
clasicismului vestimentar, rochia Reverse HEYRO te va 
multumi si chiar va aduce ceva fresh în garderoba ta!

r e v e r s e
d r e s s
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POSH DRESS
Rayon 76%,  Polyamid 24%
Polyester 94%,  Spandex 6%

#F047

If you choose metallic textures, you instantly get a 
glamorous look that ensures you a unique appearance. In 
addition, it creates the impression of a slim silhouette, 
yet another advantage. Shine in the Posh HEYRO dress!

Imbrăcată în texturi metalice obții instant un look 
glamorous, care îti asigură o aparitie inedită. În plus, 
creează impresia vizuală de siluetă subtire, ceea ce 
reprezintă un nou avantaj. Străluceste în rochia Posh 
HEYRO!

p o s h
d r e s s
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POP BLOUSE
Polyamid 100% 
Polyester 94%,  Spandex 6%

#F048

Discover your own style, let the party dress go and 
replace it with the Pop HEYRO blouse! The cut and the 
metallic texture create advantages hard to equal in a glam 
appearance.

Experimentează-ti propriul stil, renuntă la rochia de 
petrecere si înlocuieste-o cu bluza Pop HEYRO! Croiala si 
textura metalică dau nastere unor atuuri greu de egalat 
într-o aparitie glam.

p o p
b l o u s e
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IRON SKIRT
Polyester 94%,  Spandex 6%

#F051

An irresistible piece of clothing that seduces through 
the strength and the feminity it inspires - the Iron 
HEYRO skirt. The middle cut will make your legs look 
longer and the fabric with metallic iridescent will give 
you a glam appearance.

Fusta Iron HEYRO este o piesă vestimentară irezistibilă, 
care seduce prin forta si feminitatea pe care le emană. 
Tăietura din mijloc îti va face picioarele să pară mai 
lungi, iar materialul cu irizatii metalice îti asigură o 
aparitie glam.

i r o n 
s k i r t
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 Rayon 32%, Polyester 63%, Spandex 5% 

#F052

Iti propunem să-ti explorezi feminitatea indiferent de 
stilul si de atitudinea pe care le alegi. Poartă jacheta 
Classy HEYRO, a cărei nuanță pastelată de roz te îmbie cu 
prospetimea si cu sarmul ei. De asemenea, îti va contura 
silueta, punându-ti talia în evidentă. Jacheta Classy este 
garantia unui outfit delicat. 

Explore your femininity no matter of the style or the 
attitude you choose. Wear the Classy HEYRO jacket! The 
pastel pink shade will lure you with its freshness and 
charm. It will also highlight  your silhouette, putting 
out your waistline. The Classy Jacket HEYRO guarantees you 

c l a s s y
j a c k e t
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MIX SKIRT
Rayon 76%, Polyester 24%
Polyester 100%

#F053

Să mixezi piesele vestimentare înseamnă să ai curajul de 
a descoperi hainele ca stil personal. Poartă fusta Mix 
HEYRO si experimentează texturi si atitudini noi! Lasă-te 
purtată de alura de petrecere a fustei negre cu detalii 
strălucitoare! 

Mixing clothes means having the courage to choose them 
as your personal style. Wear the Mix HEYRO skirt and try 
new textures and new attitudes! Allow yourself to drift by 
the party allure of the black skirt with shiny details!

m i x 
s k i r t
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TWEE CARDIGAN
Polyester 95% , Spandex 5% 
Polyester 95% , Spandex 5% 

#F054

Lasă loc în garderoba ta si unei piese vestimentare care 
să te încânte prin simplitatea ei! Cardiganul Twee HEYRO 
nu are nici aplicatii strălucitoare, nici culori puternice, 
însă abundă în prospetime si bun-gust. 

Leave room in your wardrobe for a piece of clothing that 
delights you with its simplicity! The Twee HEYRO cardigan 
does not have any shiny applications, neither strong 
colors, but it repletes with freshness and good-taste.

t w e e
c a r d i g a n
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HAWK PANTS

#F055

Pantalonii Hawk HEYRO sunt piesa de rezistentă pentru o 
aparitie glam, întrucât materialul cu luciu metalic, talia 
înaltă, cordonul si chiar lungimea lor sunt împreună 
„wow”. Debordează de încredere si inspiră-i pe cei din 
jur cu una dintre cele mai cool haine ale tale- pantalonii 
Hawk!

The Hawk HEYRO pants are the best apparel for a glam 
appearance, as the metallic luster textile, high waist, 
the belt and even their length make it “wow”. Wear your 
confidence and inspire others with one of your coolest 
clothes - the Hawk pants!

h a w k
p a n t s
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SNUG SWEATER

Wool 13%,  Acrylic 76%, Polyester 11% 

#F058

In sezonul rece, preferinta pentru hainele groase este 
firească. Transformă necesitatea într-o plăcere de a 
încerca noi combinatii stilistice cu pulovere confortabile 
si colorate! Îti recomandăm puloverul Snug HEYRO, care 
trece chiar si de rigorile trendurilor, fiindcă are o 
nuantă atractivă de rosu si gulerul discret.

During winter, the preference for warm clothes is 
perfectly normal. Turn this need into a pleasure and 
try new combinations of cozy and colorful sweaters! We 
recommend the Snug HEYRO sweater which is trendy and has 
an attractive shade of red and also a discreet collar.

s n u g 
s w e a t e r
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FLARE SKIRT
Rayon 76%, Polyamid 24%  
Polyester100%

#F059

Cu un aer disco, fusta Flare HEYRO te propulsează la cele 
mai cool petreceri. Dacă îti place să iesi în evidentă, 
mizează pe lungimea piesei vestimentare pentru a adapta-o 
chiar si la tinutele de zi. În plus, fusta Flare îti 
avantajează silueta, accentuându-ti talia, indiferent de 
stilul si de momentul pe care le alegi. 

Having a disco air, the Flare HEYRO skirt propels you to 
the coolest parties. If you like to stand out, rely on 
the length of the skirt and wear it even in combination 
for a day outfit. In addition, this skirt defines your body 
shape, highlighting your waist, no matter of the style and 
the moment you choose to wear them.

f l a r e
s k i r t
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MASK JACKET
Rayon 76%,  Polyamid 24%
Polyester 99%, Spandex 1% 

#F060

Jacheta Mask HEYRO se încadrează cu usurintă în stilurile 
rock, punk, ceea ce debordează de energie  si de 
încredere. Purtând-o, adopti si o astfel de atitudine. 
În plus, negrul si bleumarinul jachetei se potrivesc fără 
dificultate mai multor tinute.

The Mask HEYRO jacket style fits easily in rock and punk, 
being well-known to overflow with energy and confidence. By 
wearing it, you will instantly adopt the same attitude. 
In addition, the jacket’s black and navy blue colors fit 
easily to many outfits.

m a s k
j a c k e t
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Polyester 94%, Spandex 5% 

#F061

Bluza Julieta HEYRO este o piesă vestimentară care 
dezvăluie feminitatea prin modelul asimetric si lung 
similar unei rochii. Nu-ti face griji în privinta culorii, 
fiindcă nuanta pământie avantajează tonurile pielii, 
nuantele de păr saten-blond si este chiar în tandem cu 
capriciile sezonului. 

Juliet HEYRO shirt is a piece of clothing that reveals 
femininity through the asymmetrical pattern and long 
model, similar to the one of a dress. Do not worry about 
the color, because its sallow hue color favors skin tones, 
shades of brown-blond hair and it is even in tandem with 
the whims of the season.

j u l i e t a
b l o u s e
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FLURRY DRESS
Rayon 76%,  Polyamid  24%
Cotton 60%, Polyamid 40%

#F063

Rochia Flurry HEYRO te va face să vibrezi de energie, 
întrucât este un articol vestimentar cu elementele 
sport (glugă, buzunare, fermoar) stilizat într-o manieră 
modernă si sic. Poartă rochia când iesi la plimbare, la 
cumpărături sau chiar la un eveniment care încurajează 
miscarea! 

The Flurry HEYRO dress will make you vibrate with energy, 
as it is a piece of clothing with sport elements (hood, 
pockets, zipper) styled in a modern and chic way. Wear 
this dress when you take a walk, go to shopping or even 
go to an event that encourages sports!

f l u r r y
d r e s s
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TWAIN JACKET
Polyester 99%, Spandex 1% 
Polyester 99%, Spandex 1% 

#F064

Dacă printre preferintele tale cromatice se numără 
culorile închise sau chiar negrul, jacheta Twain HEYRO 
este de luat în considerare. De asemenea, printre 
coordonatele vestimentatiei din sezonul rece se regăsesc 
confortul si mentinerea temperaturii optime a corpului, pe 
care jacheta Twain le bifează.

Consider the Twain HEYRO jacket if you prefer dark colors 
or even black. Besides, the Twain HEYRO jacket ensures 
comfort and maintains optimum body temperature

t w a i n
j a c k e t
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Rayon 76%,  Polyamid 24%
R.Vortex 67.5%, Polyamid 28.5%, Spandex4% 

#F065

Tratează moda cu propria personalitate! Dacă esti o fire 
veselă, poartă pantalonii Tower HEYRO! Acestia se mulează 
pe corp, te încântă cu o culoare veselă si te scot din 
anonimat. 

Filter fashion through your eyes! If you are a cheerful 
person, you should wear the Tower HEYRO pants! They mold 
to the body, delight you with a cheerful color and make 
you popular.

t o w e r
p a n t s
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SOHO COAT
Wool 40%, Viscose 60% 

#F068

Paltonul Soho HEYRO este o piesă de bază în garderoba 
de iarnă, datorită materialului gros, care mentine optimă 
temperatura corpului. În plus, creează tinute fabuloase, 
prin culoarea încântătoare si detaliile simple.

Soho HEYRO coat is a basic piece in your winter wardrobe, 
due to the thick material that maintains optimum body 
temperature. In addition, it creates fabulous outfits with 
its lovely color and simple details.

s o h o
c o a t
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Wool 40%,  Viscose 60% 

#F069

Iti prezentăm un palton fabulos, de un alb imaculat si o 
formă stilată- paltonul Noise HEYRO. În plus, este atât de 
versatil, încât îl poti purta cu orice: jeansi, pantaloni 
evazati, rochii de cocktail, fuste drepte si nu numai.

We present you with a fabulous, snow white and stylish 
coat- Noise HEYRO. It is so versatile that you can wear 
it with anything: jeans, flared trousers, cocktail dresses, 
straight skirts or other clothes.

n o i s e
c o a t
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LEVEL JACKET
R.Vortex 67.5%,  Polyamid 28.5%, Spandex 4%
R.Vortex 67.5%, Polyamid 28.5%, Spandex 4%

#F070

If you are a cosmopolitan woman, Level HEYRO jacket is an 
easy-to-wear piece of clothing. By keeping a simple style, 
it offers multiple possibilities for wearing it. It also 
passes the borders imposed by certain types of clothing 
styles.

Dacă esti o femeie cosmopolită, jacheta Level HEYRO este 
pentru tine o piesă vestimentară easy-to-wear. Fără a fi 
încărcată cu detalii, aceasta oferă posibilităti multiple 
de purtare si trece de granitele impuse de anumite stiluri 
vestimentare.

l e v e l
j a c k e t
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DAPPER SKIRT
Wool 40%,  Viscose 60% 

#F071

The Dapper HEYRO skirt reinterprets the office attire in 
a fresh manner and it encourages you to combine this 
piece of clothing with others, so that you also keep its 
mystery and modern air. We pled for white, considering its 
versatility and eternal elegance.

Fusta Dapper HEYRO reinterpretează într-o manieră fresh 
tinuta office si te încurajează să îmbini această piesă 
vestimentară cu altele, în asa fel încât să-i păstrezi 
misterul si aerul modern. Pledoaria pentru alb este justă, 
luând în considerare versatilitatea sa si eleganta eternă.

d a p p e r
s k i r t
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RISE BLOUSE
Polyester 94%,  Spandex 6%

#F072

The Rise HEYRO blouse will ensure your desired comfort 
and versatility. No matter the style you adopt, this piece 
will surely fit you. For a glam effect, accessorize it with 
an opulent necklace.

Bluza Rise HEYRO îti va asigura confortul si 
versatilitatea dorite. Indiferent de stilul vestimentar pe 
care îl adopti, această piesă se va potrivi. Pentru un 
efect neasteptat, accesorizeaz-o cu un colier opulent. 

r i s e
b l o u s e
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DRIP SKIRT
Polyester 94%, Spandex 6% 

#F073

A piece of clothing that breathes elegance - the Drip 
HEYRO skirt. Its royal blue shade and its down to earth 
length keep the rigors of decency and, shrouded in 
mystery, it attracts the gaze of others.

O piesă vestimentară HEYRO care respiră elegantă este 
fusta Drip. Nuanta sa de albastru roial si lungimea 
până în pământ păstrează întocmai rigorile decenței si, 
învăluite în mister, atrag ca un magnet privirile celor din 
jur. 

d r i p
s k i r t
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Rayon 32%, Polyester 63%, Spandex 5%

#F074

Slightly oversized, the Enclose HEYRO coat suits the 
trends of this season and instills you a cozy feeling. 
Also, if you are a delicate person you will find yourself 
in its color, pale pink.

Usor supradimensionat, paltonul Enclose HEYRO se 
pliază pe tendintele sezonului si îti insuflă o stare de 
lejeritate. De asemenea,  dacă esti o fire delicată, te vei 
regăsi în culoarea acestuia, rozul pudrat. 

e n c l o s e
c o a t
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LONDON DRESS
Rayon 76%,  Polyamid 24%
Cotton 60%,  Polyamid 40%

#F075

The London HEYRO dress fits perfectly in an elegant, 
attractive and good-manners style. The collar, the details 
and black and white remind us of preppy outfits. Should 
you want such items in your wardrobe, start with this 
piece of clothing!

Pentru un stil elegant, atractiv si care denotă bune-
maniere, rochia London HEYRO se încadrează întocmai. 
Gulerul, detaliile si nonculorile amintesc de outfit-urile 
preppy. Dacă doresti astfel de elemente în garderoba ta, 
începe cu această piesă vestimentară! 

l o n d o n
d r e s s
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Polyester 92%,  Spandex 8% 
Polyester 92% , Spandex 8% 

#F076

Rochia Sand HEYRO este lejeră ți plăcută vederii, 
urmărind linia corpului ți având lungimea medie ți 
mânecile lungi. Aceasta se prezintă în culori tomnatice, 
care se integrează perfect în peisajul actual.

Rochia Sand HEYRO este lejeră si plăcută vederii, 
urmărind linia corpului si având lungimea medie si 
mânecile lungi. Aceasta se prezintă în culori tomnatice, 
care se integrează perfect în peisajul actual. 

s a n d 
d r e s s

68 69



#F
07

7

68

TOMORROW BLOUSE
Polyamid 100%
Rayon 76% , Polyamid 24% 

#F077

While wearing Tomorrow blouse you will turn into a very 
stylish and feminine appearance. HEYRO specially created 
this item in one non-color, poetic black and its materials 
merge into a visual and tactile fascination.

Imbrăcată în bluza Tomorrow te vei transforma într-o 
aparitie feminină si extrem de stylish. Creatia HEYRO este 
într-o singură nonculoare, negru poetic, iar materialele 
sale se îmbină într-o fascinatie vizuală si tactilă. 

t o m o r r o w
b l o u s e
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POINT PANTS
Rayon 76% , Polyamid 24% 
R.Vortex 67.5% Polyamid 28.5% Spandex 4%

#F078

Change your daily pants with Point HEYRO which dress you 
in color and bring up a new element-  a different textile 
insertion over the ankles.

Schimbă banala pereche de pantaloni cu Point HEYRO, care 
te îmbracă în culoare si aduce un element de noutate- 
insertia unui alt material în zona gleznelor. 

p o i n t
p a n t s
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DOT SHIRT
Polyamid  100% 

#F079

Dot HEYRO shirt is not a classic choice, as through its 
transparent material it becomes provocative. The non-
color black helps you to balance the polka-dots pattern in 
different outfits made to delight you.

Cămasa Dot HEYRO nu este o alegere clasică, fiindcă prin 
materialul transparent devine provocatoare. Nonculoarea 
neagră te ajută să echilibrezi modelul cu buline în 
diferite tinute, care să încânte. 

d o t
s h i r t
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SILO JUMPSUIT
R.Vortex 67.5%, Polyamid 28.5%, Spandex 4% 

#F080

Jumpsuits have recently regained appreciation and HEYRO 
recommends you a special piece of clothing worthy of 
being called beautiful. Silo jumpsuit has tapered bottom, 
adjustable straps and its red color will definitely delight 
you.

Salopetele si-au recăpătat recent aprecierea, iar HEYRO 
îti recomandă o piesă vestimentară demnă de a fi numită 
frumoasă. Salopeta Silo are partea de jos, de pantalon, 
conică, bretelele ajustabile, iar culoarea rosie te va 
încânta cu siguranță.

s i l o
j u m p s u i t
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LOFT DRESS
Polyester 92% ,Spandex 8% 
Polyester 92% ,Spandex 8%

We like to use optical illusions as an advantage for 
your body shape. With this dress we succeed again. 
Our suggestion is to wear it to a party with simple 
accessories.

Ne place să folosim iluziile optice vestimentare pentru 
a-ti avantaja forma corpului. Prin această rochie 
reusim iar si îti propunem să o porti la o petrecere, 
accesorizată simplu.

l of t 
d r e s s
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ALICE DRESS
Polyester 92% ,Spandex 8% 

Break out of the routine and wear the HEYRO dress with 
details that match casual and sport styles during your 
walks, shoppings or going to events that support sports. 
Being monochrome, red, this piece of clothing can be 
easily accessorized.

Iesi din rutină si poartă la plimbări, la shopping sau la 
evenimente care sustin miscarea, rochia HEYRO cu detalii 
care se potrivesc stilurilor casual si sport. Într-o 
versiune monocromă, marsala, articolul vestimentar poate fi 
definit cu accesorii.

a l i c e
d r e s s

#RO27F
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We will be waiting for your 
questions, orders or impresions 
on the e-mail adress bellow, or 
in case you want to stay in touch 
with our brand you also have our 
web adress.

Thank you,
Heyro Team.

hello@heyro.ro

www.heyrostore.com




