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SAMENVATTING

Liefhebbers van New York herkennen meteen de typerende SoHo en Tribeca elementen die
JOZEMIEK heeft terug laten komen in de gelijknamige nieuwe lijnen. De kleurige SoHo en
Tribeca ontwerpen weerspiegelen precies wat Jozemiek zo aantrekt in haar favoriete
wereldstad; de je-ne-sais-quoi combinatie van kleuren, architectuur en mensen. Zo hebben
de SoHo wikkelarmbanden glaskraaltjes die doen denken aan de typisch geplaveide kasseien
en heeft de stoere Tribeca lijn gestikte driehoekjes die verwijzen naar de ‘triangle’.

Tribeca (Triangle Below Canal Street)De arbeiders die vroeger in de stoere pakhuizen
werkten hadden waarschijnlijk nooit kunnen bedenken dat hun werkplaats een inspiratiebron
zou worden voor de mode-industrie. De stoere Tribeca lijn van JOZEMIEK is dan ook gemaakt
van leer, glas, suède, katoen en metaal. Robuust maar verfijnd en in verschillende
modekleuren. De glazen kraaltjes verwijzen naar de ramen van de pakhuizen. De JOZEMIEK
Tribeca armband is in twee maten verkrijgbaar, standaard (€39.95) en Petite (€19.95).
SoHo (South of Houston)Katoen omwikkelde messing kralen die de gevelladders voorstellen
en glaskraaltjes met diamond coating die lijken op de beroemde geplaveide kasseien in SoHo.
Deze JOZEMIEK SoHo wikkelarmband annex halsketting (€29,95) van katoen is even verfijnd
als de buurt waar de ontwerpster zo graag komt.
Verkoopinformatie
Kijk voor meer verkoopinformatie op www.jozemiek.com.
JOZEMIEK & New York
Liever vandaag nog dan morgen verhuist Jozemiek naar haar lievelingsstad New York. De
ontwerpster vertelt: ´Al als klein meisje wist ik dat ik eens naar New York zou reizen. Nu heb ik
al meerdere malen NY mogen bezoeken en ik kan het niet precies omschrijven maar je kunt
het niet vergelijken met Singapore, Washington, LA, Toronto of Tokyo.´ De ideale dag van
Jozemiek is ontbijten op 5th Avenue, slenteren door SOHO of Tribeca, roeien in Central park,
genieten vanaf het water van de skyline.
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OVER JOZEMIEK

Jozemiek ® is a new fashion label with affordable collection bracelets and accessoires.The entire collection wrap
bracelets by Jozemiek is made from pure silk. These handmade jewels are designed by designer Jozemiek and are
inspired by the Hindu Raksha Bandhan tradition. During this festival , you give a bracelet to a loved-one. We are
proud to announce the name of our wrap bracelets as Rakhi by Jozemiek. Each color tells the strory of your
personality.
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