
DAPHNY RAES breidt collectie uit met
personaliseerbare reisaccessoires.
De van oorsprong Belgische designer Daphny Raes staat met haar
gelijknamige tassen label bekend om minimalistische ontwerpen met een
stoere look. Met het stadsleven in gedachte ontwerpt ze lederwaren voor
jouw on-the-go levensstijl. De duurzame tassencollectie wordt nu
uitgebreid met kleinere ‘reisaccessoires’ die even oogstrelend als
onmisbaar zijn.



De vaste collectie van DAPHNY RAES die onder andere bestaat uit minimalistische fanny packs

en mooie laptop rugzakken wordt nu aangevuld met luxueuze ‘reisaccessoires’ die niet kunnen

ontbreken op je vakantie. De handige paspoorthouder, juwelendoosjes met spiegel, iPhone

cover, en creditcardhouder zullen ontgetwijfeld menig harten veroveren deze zomer.

Wat ze helemaal uniek maakt? Je kan ze laten personaliseren met je naam, initialen of een leuke

emoji. Bovendien bestaat de ‘travelcollectie’ uit limited edition kleuren en prints die per seizoen

zullen veranderen.



Over DAPHNY RAES

Dit jonge Amsterdamse tassenmerk staat voor slow fashion en tijdloze designs. Daphny gelooft

dat kwaliteit weer een gewoonte moet worden.

Alle producten worden ethisch geproduceerd in Europa met Italiaans plantaardig gelooid leer.

Door alleen online te verkopen belooft Daphny Raes buitengewone kwaliteit, zonder over-the-

top designer prijzen.
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Prijzen :
- iPhone cover: van 54 tot 59 euro

- paspoorthouder: 79 euro

- creditcardhouder: vanaf 45 tot 79

- juwelendoosje met spiegel en 3 pouches: 89 euro

- tassen vanaf 179 tot 499 euro
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OVER BURO COCO

Welcome to the buro boco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?
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