PERSBERICHT
Stehmann Winter Collectie 2017/18

Verfijnde romantiek
Bestaat uit de bestseller en erkende stijl in de ‘pull-on sector’ – die nieuw wordt geïnterpreteerd met
een indrukwekkende staalkaart aan nieuwe stoffen en silhouetten. ‘Slim’ en ‘baby bootcut’ opties
vallen hier op. Baggy pants en trainingsbroeken zijn andere nieuwigheden in dit gamma.
Pyjamabroeken vervolledigen het aanbod. Vernieuwende stoffen zoals nieuwe jacquard trends,
grafische retroprints van bloemen, een grote keuze van innovatieve jersey materialen zoals jacquards
of varianten en high-tech stoffen zorgen voor een relaxerende en spannende moderniteit.
Elke dag overvloed
Een rijkdom aan variatie op gebied van stoffen, verfraaid met luxueuze toetsen zoals knopen of
stroken. Jacquards met cosy lurex in aantrekkelijke opties: luipaard print, grafische ontwerpen en
versiering met florale motieven of geïnspireerd op behangpapiermotieven drukken een hedendaagse
overvloed uit. Soepele en glinsterende velours, effen en bedrukt, verrijken het gamma. De broeken
zijn nauwsluitend, de silhouetten ontspannen en verlenen de collectie een sfeer van alledaagse luxe.
Athleisure/Sport en ontspanning
Dit neologisme combineert de notie van ontspanning en sport. High tech materialen en talrijke types
van jersey zijn het zwaartepunt van deze reeks. Het gaat om high-tech jersey in combinatie met
specifieke afwerkingen, daim of jacquard in het bijzonder. Gemaakt in de sfeer van joggings, baggy
pants, nauwsluitende stretchbroeken of ‘bootcuts’, hebben ze een sportieve look voor het dagelijks
gebruik en bieden een modern alternatief voor denim.
Kleuren
Rose X Red: zilver-rood, zilver- roze, grapejuice, Campari, Merlot.
Blue X Green: dark ocean, marine, crazy blue, laurel, avocado.
Glitter X Black: grijs, zwart, metaalkleur, zilver, goud
Collectie - Details
De AW 2017/18 collectie bestaat uit 139 stijlen en gaat van €59 tot €149 op vier leveringsdata (19 - 30
juni / 10 - 21 juli / 31 juli - 11 augustus / 21 augustus - 1 september 2017).

Info lezers: Natalie Brock - nata.brock@skynet.be
Pers contact: info@caracascom.com - +32 (0)495 22 07 92

