
Back to Black
Nieuwe collectie Back To School JD Sports

Nog maar een klein maandje en dan is de zomervakantie weervoorbij. Tijd voor een
frisse start en daar horen natuurlijk een paargloednieuwe sneakers bij. JD Sports houdt
zijn naam als King of Trainers hoogmet weer een nieuwe collectie boordevol schoenen.
De Back To School collectievan JD Sports biedt volop keuze uit verschillende
musthaves van onder andere Nikeen Adidas. De collectie is vanaf maandag 10 Augustus
verkrijgbaar in de winkelsen in de webshop.

Afgelopen seizoen was ‘all white’ dé sneakertrend. Voor het nieuwe seizoen lijkt de ‘all black’
centraal te staan. Zo is er voor de mannen de 'Only at JD' exclusive Adidas Originals Nizza
Lo, een lage zwarte uitvoering van het populaire model met een canvas bovenkant en
duurzame rubberen zool voor comfort en een moderne look. Of ga voor de Nike Flight Squad
in all black, met suede accenten.
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Voor de dames komt Adidas dit seizoen met de Adidas Superstar Shine. Een echte glamour
schoen met een lakleren bovenkant en regenboogkleurige accenten die voor extra glitter
zorgen. Nike komt voor dames met de Roshe One all black en gaat hiermee de beruchte en
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gewilde Huarache ‘Triple Black’ achterna.
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Ga je toch liever voor wat meer kleur? Check dan de Nike Max Tavas in Blue voor heren of de
Nike Air Max 90 Essential in de kleur Pink Pow voor kids en kleine damesmaten.
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Klik hier voor beeldmateriaal van de gehele nieuwe collectie.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Alle afbeeldingen van de nieuwe JD Sports collectie zijn rechtenvrij te gebruiken voor
publicaties. Daarnaast zijn de sneakers ook te leen voor fotoshoots, opnames, product
placement, shopping pages, e.d. Voor meer informatie over mogelijkheden neem gerust
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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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