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The North Face x RÆBURN
Merken bundelen krachten voor limited-editioncollectie gemaakt van gerecyclede

tenten 

 

Amsterdam, 27 maart 2019 – The North Face heeft de handen ineengeslagen met

de Britse designer RÆBURN voor een nieuwe, limited edition reeks accessoires.

Met deze serie producten, gemaakt van gerecyclede tenten, lanceert

het outdoormerk zijn eerste duurzame collectie.  

⏲

http://the-north-face.pr.co/


De collectie bestaat uit drie opvallende producten die zijn voorzien van de iconische RÆBURN-

tagline ‘REDUCED, REUSED, RECYCLED, RÆBURN’. Deze tagline weerspiegelt de focus van

de creatieve fashionstudio op het gebruik van overtollige materialen. De Drawstring

bag, Rae bag en Tote bag voldoen precies aan de filosofie van beide merken; het terugdringen

van afval en het zo duurzaam mogelijk produceren van items van hoge kwaliteit. Elke tas is

geheel uniek, zowel in kleur als detail – afhankelijk van welke tent uit de The North Face-

collectie is gebruikt. 



Darren Shooter, Design Director bij The North Face EMEA: “Samenwerken

met zo’n gewaardeerde designer was fantastisch, zeker omdat Christopher dezelfde

doelstellingen heeft als The North Face zelf. Door gebruik te maken van bestaande

producten, beperken we de behoefte aan nog meer single-usematerialen en verminderen we

onze afvalproductie.” 
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Christopher Raeburn: “Al meer dan vijftig jaar inspireert The North Face een wereldwijde

beweging gericht op verkenning en natuurbehoud. We zijn dan ook enorm trots om mee

te werken aan dit bijzondere project en ons RÆMADE-ethos toe te passen om overtollige tenten

te veranderen in unieke tassen. RÆBURN staat altijd open voor samenwerkingen met merken,

andere designers en individuen om een positieve verandering in onze sector te

bewerkstelligen. Samenwerken met het getalenteerde team van The North Face om dit

project te verwezenlijken was dan ook een fantastische ervaring.” 

De collectie is verkrijgbaar op www.thenorthface.nl en op www.raeburndesign.co.uk. Meer

weten over de reeks producten en in welke winkels je de collectie kunt vinden? Ga

naar www.thenorthface.nl.  

Over RÆBURN 

Christopher Raeburn is met zijn gelijknamige merk voor duurzaam en slim

fashiondesign inmiddels internationaal bekend. Het RÆMADE-ethos in het bijzonder stond

aan de wieg van de herverwerking van overtollige materialen en kleding om tot

onderscheidende en functionele stukken te komen. Het merk gaat graag samenwerkingen

aan om met integriteit en een specifiek doel te komen tot luxueuze, handgemaakte en

prijswinnende producten. Deze innovatieve aanpak, in combinatie met een unieke balans

van high-concept, toegankelijkheid en draagbaarheid, wordt toegepast op heren-

en dameskleding, koffers, tassen, en accessoires. Het RÆBURN Lab is gevestigd in hartje

Londen. Het merk is wereldwijd verkrijgbaar in de beste winkels en verschijnt regelmatig

in internationale media.  
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