STEHMANN – Lente/ zomer collectie 2020
Moderniteit in combinatie met een vernieuwende geest
Het merk STEHMANN staat voor een moderne stijl, vernieuwende materialen en
duidelijke snits. ‘Passie voor broeken’ is de filosofie van het bedrijf – broeken die zo
veelzijdig zijn dat ze veel meer kunnen dan je gewoon aan kleden. Met hun aandacht
voor detail zorgen ze voor een ongecompliceerde look voor stijlvolle, moderne
vrouwen.

Hippie de Luxe
De broeken en shorts tonen hun gedurfde kant met batik prints, katoendraad, een
‘destroyed look’ of in een zijden, glanzende katoen /Tencel® blend. Hippie goes
lucky: Soft ijs keuren zoals craddle, roze, licht geel, plein air en een munttoets zorgen
voor een revival van de flower power van de jaren 60. De futuristische tegenhanger
wordt gekenmerkt door gelaagde, dunne broeken die gemaakt zijn van high-tech
katoen. De fantasy prints die de pyjamabroeken versieren, de Bermuda’s en capri
broeken op soft-flowing viscose en katoen/elastaan stof zorgen voor vuurwerk.

Avontuur
Natuurlijk en authentiek – de avontuurlijke types zorgen voor een casual utility style,
kunstige, gewassen linnen stof, mat jacquards en vloeiende cupro combinaties. Een
zeer vrouwelijke look bij de tule in bijhorende afgewassen prints. Etnische prints,
grafische motieven en bloemmotieven benadrukken het verlangen naar natuur en
avontuur met een kleurenpalet van wit, vetiver, driftwood en verfrissend Jaffa oranje.

Blue Ocean
Alles vloeit met de modern maritime: Spannende gelaagde ontwerpen komen voor in
zijde, matte stoffen. Alles is opvallend casual: vrouwelijke utility styles, pyjama
bovenste en Bermuda’s zetten in op het zomergevoel in combinatie met denim shorts
en opgelapte broeken. Vissen komen vaak voor als print. Grafisch design en XXL
bloemen zetten op decoratieve wijze de setting voor brede broeken. High-tech
stoffen en stretch lace spelen met verfijnde effecten in dunne variaties. Wit, kasjmier
blauw, indigo en denim zorgen voor zee-kleurige accenten.

Pure Power
Functionaliteit en vrouwelijkheid gaan samen: heldere dunne stijlen en joggings zijn
gemaakt van high tech materiaal en zorgen voor een nieuwe, relaxte stijl. Florale
prints blinken in heldere kleuren. Coureur broeken en leggings krijgen een
vrouwelijke toets. Licht katoen komt voor in een papierachtige stijl, cropped of als

shorts. Brede broeken en casual pyjama bovenstukken in lichte, half transparante
stof zorgen voor een coole look met een jungle motief. Het kleurenspectrum is
minimalistisch en uitgepuurd met wit, rood en zwart.

SS 2020 collectie/details:
De collectie bestaat uit 150 modellen en wordt aangeboden in een prijsbestek dat
gaat van €59 tot €149. Alle modellen zijn beschikbaar in maatjes 34 – 46. Sommige
modellen ook tot maat 48 en 50. De verkoopperiode begint met Panorama in Berlijn
op 02/07/2019 en eindigt op 13/09/2019. De collectie wordt aangeboden in
Panorama Hall 1, stand 1.41, in CPD in de Stehmann Showroom, Gelbes Haus,
Rather Str. 49e, en de showrooms van onze respectievelijke agentschappen.

Leveringsdata SS 2020:
1. Leveringsdatum: 13/01 - 31/01/2020
2. Leveringsdatum: 10/02 - 21/02/2020
3. Leveringsdatum: 02/03 - 13/03/2020

NOS programma AW 2019/20
Aanvullend op de herfst/ winter 2019/20 pre-order collectie is een uitgebreid NOS
programma beschikbaar met diverse en vernieuwende on-trend modellen en
krachtige merken. Beschikbaar voor levering in de periode 01/08/2019 – 09/02/2020.
Bezoek ook onze B2B onlineshop op http://b2b.stehmann.de.
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