Queen Mum presenteert herfst-wintercollectie
2018: back to the roots
Verschillende leveringen goed te combineren, duurzame
materialen, nieuwe nursing-mogelijkheden
Lelystad, 25 juli 2018 – Queen Mum presenteert haar nieuwe herfstwintercollectie voor 2018. Voor deze collectie is weer teruggegaan naar de
wortels van het merk in combinatie met de nieuwste trends. Het resultaat
in het kort: drie leveringen aan fashionitems met een bijzondere
combinatie van frisse kleuren, opvallende patronen en bijzondere
materialen – met een duurzame touch. Ook zijn er nieuwe nursingmogelijkheden in de items verwerkt: de opening is nu aan de zijkant en
loopt door naar achteren, waardoor kledingstukken gladder blijven en het
nóg minder zichtbaar is dat het gaat om een nursing-item.

Frisse kleuren en geometrie

De eerste levering (juli) bestaat uit frisse kleuren, met de nadruk op zwart, verschillende tinten
blauw, grijsgemêleerd, lichtroze, warm koper en offwhite. Deze komen terug in geometrische
patronen: ruiten, stippen, strepen en all-overprints. De verschillende items uit de collectie zijn
goed met elkaar te combineren. De sporty pants zijn terug in de collectie, die dankzij de mooie
stof en stevige kwaliteit goed te dragen zijn voor elke gelegenheid. Nieuw is een lichtgewicht
stretch-jeans, die perfect om de huid past en is gemaakt van BCI-katoen (Better Cotton
Initiative).
Levendig en gedetailleerd
In de tweede levering (augustus) worden de kleuren iets warmer. De blauwtinten gaan meer
richting het groen en erbij komen warm geel en oker. De geometrische patronen mengen met
art-deco-bloemenprints en two-tones. Het mixen van prints maakt de collectie levendiger,
evenals de details, zoals borduursels, en strepen op de zijnaden. En de combinatie van
vrouwelijkheid, sportiviteit en een klein beetje glinstering. In de collectie worden daarnaast
verschillende gebreide items geïntroduceerd die zijn gemaakt van verschillende duurzame garen
en een superstretch-jegging van biologisch katoen.

Tapisserie, glitters en velvet

In de derde levering (september) maakt Queen Mum de collectie nog warmer met de kleuren
wijnrood en violetpaars en rijkere materialen als velvet en velours. Geometrische en
bloemenprints zijn nog steeds volop verwerkt in de items, maar worden uitgebreid met
tapisserieprints, glitters en kleuren als koper, goud en zilver. Kenmerkend voor deze levering
zijn een lange kimono, jeans met glitters, vele feestjurkjes en een lange, geruite, grijze jas met
blauwe en rode details en twee lussen in de zijkant, om de jas zowel tijdens als na de
zwangerschap te kunnen dragen. De items uit de verschillende leveringen zijn nog steeds goed
met elkaar te combineren.
Kubinka van de Lustgraaf van Queen Mum: “Deze collectie voor de herfst en winter van 2018 is
weer typisch Queen Mum. Niet alleen komt dat tot uiting in de items door in te spelen op de
trends, kleuren en materialen, maar ook omdat de collectie over de leveringen heen volledig met
elkaar te mixen is. We zijn trots op deze nieuwe collectie en op het feit dat we stappen hebben
gezet op het gebied van duurzame materialen en nursing-mogelijkheden.”
###
Over Queen Mum
Queen Mum, onderdeel van NINE & Co., is er voor vrouwen die het – zeker nu zij zwanger zijn
– belangrijk vinden om de juiste keuzes te maken voor zichzelf, andere mensen en de planeet.
Het merk ontwerpt zwangerschapskleding zo duurzaam en bewust mogelijk en altijd met
aandacht voor een perfecte pasvorm, zodat vrouwen hun eigen kledingstijl en duurzame
levensstijl kunnen behouden tijdens de maanden dat zij even niet in hun ‘gewone’ kleding
passen. Queen Mum richt zich op vrouwen die zelfbewust, open-minded, sociaal, onafhankelijk,
vrij en creatief zijn. In hun kledingstijl combineren zij graag hun casual kledingstijl met de
nieuwste (nursing)opties en het liefst een duurzame touch. Kijk voor meer informatie op
www.noppies.com/queen-mum.
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Over Nine & Co.
Nine & Co. is een overkoepelend merk voor een aantal geselecteerde topmerken – kleding, home en sleep – voor
zwangere vrouwen en kinderen tot ongeveer acht jaar. Het merk is er voor (toekomstige) moeders die het beste
willen voor hun kinderen, een voorliefde hebben voor innovatie en het milieu en de maatschappij hoog in het
vaandel hebben staan. Onder andere de merken Noppies, NOP, Queen Mum, Imps & Elfs, Supermom en Alvi
behoren tot dit portfolio. Met meer dan duizend verkooppunten in meer dan 52 landen is Nine & Co. een van de
grootste spelers op het gebied van moederschap en kindermode. Op het hoofdkantoor in Lelystad, Nederland,
richt een team van toegewijde ontwerpers zich erop om de meest comfortabele en trendy items te creëren en te
ontwikkelen. Altijd met een perfecte pasvorm en van hoge kwaliteit. Kijk voor meer informatie op
www.noppies.com.
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