
Supply & Demand spring collectie

Supply & Demand, hetstreetstyle merk dat exclusief verkrijgbaar is bij JD Sports, komt met een
urbaninspired spring collectie. De collectie is geïnspireerd op New York enbevat toffe items voor
mannen én vrouwen. 

De spring collectie van Supply & Demand vindt zijnroots in New York. Dit zorgt voor een urban collectie
met veel zwart en wittinten. Voor zowel mannen als vrouwen is er een uitdagende collectie dieperfect is
voor de eerste zonnestralen.

Voor vrouwen komt Supply & Demand onder andere met crop tops,hoodies, oversized tees en
(sport)leggings. De items bevatten verschillendeprintjes en reflecterende details. Net zoals New York
bevat de collectieinvloeden van over de hele wereld. Een mix van graphics, retro borduurwerk eninvloeden
van oosterse symbolen op de halslijn zorgen voor uiteenlopende collectie. De stoere, fashionable
streetswear en sportswear zorgt ervoor dat devrouwen er sportief bijlopen dit voorjaar. 
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Supply & Demand heeft ook voor mannen een stoerecollectie die bestaat uit zowel streetwear als
sportswear. Gewatteerde hoodies,t-shirts en bijpassende trainingsbroeken zijn uitgewerkt met
verschillendegewaagde details. Net zoals bij de vrouwen is de collectie overwegend zwart/wit.Gouden
en zilveren, rode en reflecterende details zorgen voor stoere,urban geïnspireerde collectie.
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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

De nieuwe spring collectie van Supply & Demand isexclusief verkrijgbaar in de JD Sports stores en online.

--------------------------------------------------

Note voor de redactie: 

Klik hier voor meer beelden van de collectie.

Voor product uitleen en/of product sponsoring mogelijkheden kan je contactopnemen met Fleurien Sluis
via: fleurien@madebypr.comof 06-24617995.

http://jdsports.pr.co/images/196747
mailto:fleurien@madebypr.com
http://jdsports.pr.co/presskit/216807
http://www.jdsports.nl/


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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