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The North Face 1994 Retro Mountain Light
GTX® Jacket

The North Face herintroduceert vandaag zijn iconische 1994 Retro Mountain

Light GTX® Jacket. Deze gemoderniseerde replica met de originele, gewaagde en

gekleurde blokken past perfect in het urban stadsleven. En met zijn

waterbestendige en ademende Gore-Tex® 2-stof is hij ook geschikt voor

avonturiers.

 

De jas is verkrijgbaar in Aztec Blue of High-Rise Grey. Deze unisex collectie is vanaf vandaag

beschikbaar op www.thenorthface.com en in een aantal The North Face-winkels.

Tweede serie The North Face '92 Rage-
collectie draait om zwart en wit

⏲

https://lvtprnl.smart.pr/www.thenorthface.com


In de tweede serie van de ’92 Rage-collection van The North Face staan retro-

zwart en wit, en details centraal. Ideaal voor mensen die niet van felle kleuren

houden. 

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. The North Face ontwikkelde de collectie samen met

atleten, zodat deze presteert op het niveau van

wintersportkleding, maar tegelijkertijd een waanzinnige look biedt voor in de stad. 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. Deze speciale streatwear-uitvoering

met baggy en blocking pasvormen en opvallende graphics zijn een eerbetoon aan de

snowboardroots van de originele collectie. 

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 12 februari 2019

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