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The North Face ’92 Rage-collectie
Authentiek ontworpen, waanzinnig gestyled

Amsterdam, 9 januari 2019 – De Rage-collectie –oorspronkelijk uitgebracht in 1989–

belichaamt de rebelse cultuur en spirit van de snowboardsport. De kleding stelde atleten van

The North Face in staat om deze opkomende sport verder te ontwikkelen. Zo werden alle

kledingstukken speciaal ontworpen om de intense omstandigheden tijdens het boarden te

doorstaan.

Dit voorjaar brengt The North Face een ode aan de ’92 Rage-collectie met de herintroductie van

speciaal geselecteerde items. De nieuwe collectie kenmerkt zich wederom door uitbundige

kleuren, opvallende patronen en unieke decoraties. De baggy en blockingpasvormen met

opvallende graphics zijn een eerbetoon aan de snowboardroots van de originele collectie. The

North Face ontwikkelde de collectie samen met atleten, zodat deze geschikt is voor wintersport,

maar meer nog zorgt voor de waanzinnige look voor avonturen in de stad.Opvallende items in

de collectie zijn het Rage Retro Jacket, Anorak, Fleece, Crew, Pant en logowear in zowel

mannelijke als vrouwelijke pasvormen. De collectie is vanaf 16 januari 2019 verkrijgbaar

via www.thenorthface.com en in The North Face-winkels.

OVER THE NORTH FACE®The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966

opgericht met als doel het ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle

weersomstandigheden. Vandaag de dag zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport.

We leveren producten die door sporters getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens

expedities. Producten om de grenzen van het menselijk potentieel mee te verkennen en uit te

dagen. Door middel van duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en

beperken we onze impact op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd

verkrijgbaar bij goede, gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in

Californië, op een duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer

informatie op http://www.thenorthface.eu.Vind ons op  Instagram: @TheNorthFace Twitter:

@TheNorthFaceEU Facebook: www.facebook.com/thenorthface Google+:

plus.google.com/+TheNorthFace 
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