
KingOf Trainers voorjaarscollectie
Exclusief sneaker aanbod van verschillende merken
JD Sports trapt de lente af in stijl met de presentatie van de nieuwevoorjaarscollectie 2016. Met deze
collectie laat JD Sports wederom zien waarom hijde overduidelijke ‘King of Trainers’ is. Een sterke
collectie sneakers metexclusieve stijlen en kleurstellingen, die alléén bij JD Sports beschikbaar is. 

De collectie bevat iconische sneakers van Nike en adidas maar bevat ook denieuwste modellen van Vans,
New Balance en Converse. 
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De adidas ZX Flux krijgt een spannende re-boot dit voorjaar; de voorjaarscollectiebevat een diep blauwe,
een ombre blauwe en een zilveren ZX Flux. Zo geeft de ZXje een vooruitzicht van de trends van dit
voorjaar. Met de bekende adidas3-strepen in een reflecterende grijze kleur, zal je zeker de aandacht
trekken.

Twee iconische Nike's komen beiden in koele grijs tinten; De Air Max 90Ultra houdt het strak en
minimalistisch met grijze patches over de brug en dehiel. De Huarache blijft trouw aan zijn vorm, met
neopreen en leren panelen inhaai grijs en antraciet op een frisse witte Phylon zool. De klassieke Vans
sneaker is in deze collectie uitgevoerd in het rood met een speels dambord. 
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Voor vrouwen zijn de sneakers dit jaar uitgevoerd in nog nooit eerdervertoonde kleuren. De Adidas
Superstar is voorzien van glitter strepen. Deimmens populaire Nike Air Huarache is nu beschikbaar met
dramatische heldererode en gitzwarte kleuren. De moderne klassieker van Nike, de Roshe One is indeze
collectie beschikbaar in een pastel turquoise tint passend bij het voorjaar.
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De gehele voorjaarscollectie bevat veel exclusieve sneakers die vanaf nu verkrijgbaar zijn in alle JD
Sports stores of online. 
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OVER JD SPORTS

JD Sports begon in 1981 met één John David Sports winkel in het Engelse Bury. In 1983 volgde de tweede winkel
in Manchester en tegen de tijd dat JD Sports in 1996 naar de beurs ging, waren er 56 winkels. De Engelse
modeketen is eigenaar van verschillende sport- en modemerken met ruim negenhonderd winkels verdeeld over
Engeland, Frankrijk, Spanje en Nederland.

Het exclusieve aanbod bij JD Sports is mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerkingen met tientallen A-
sportmerken zoals Nike, Adidas, Reebok, Puma en Lacoste. Naast het brede assortiment aan sneakers zijn er
ook andere merken schoenen, accessoires en casual- en sportkleding verkrijgbaar voor dames, heren en
kinderen. De items die alleen verkrijgbaar zijn bij JD Sports zijn te herkennen aan het label ‘Only at JD’.
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