Nieuwe herfst-wintercollectie 2018 van Noppies
voor baby' en peuters draait om natuur en
techniek
Oceaan, spelletjes, patchwork, computer en glitters centraal in
drie verschillende leveringen
Lelystad, 25 juli 2018 – Noppies introduceert de nieuwe herfstwintercollectie 2018 voor baby’s en peuters. De collectie bestaat uit drie
leveringen, elk op hun eigen unieke manier inspelend op de trends natuur
en techniek.

Natuur en spelletjes

De eerste levering bevat een unisex-, meisjes- en jongenslijn. De unisex-lijn is ontworpen
rondom de kleuren van de reflectie van de oceaan: crème, blauwgrijs en turquoise. De kleding
draait om het verhaal van de schildpad en de haas. Dat komt niet alleen tot uiting in de kleine
details, maar ook in een zacht hazenpakje. De items zijn extra zacht, bevatten veel teddystof van
binnen en zijn gemaakt van biologisch katoen.
Voor de jongens draait de collectie om stripverhaaltjes, puzzels en spelletjes. Dat zie je terug in
nummers, pijlen, stripprints, doodles, colorblocking, effecten en artwork. In de items komen
vooral blauw- en grijstinten naar voren, gecombineerd met de steunkleuren beige en oranje. De
meisjescollectie is geïnspireerd op het spelletje connect-the-dots. De kleuren navy en zachtroze
worden ondersteund door feller roze, helderblauw en lichtgrijs in de geometrische figuren en
prints.
Patchwork en think outside the box
De tweede levering voor jongens ‘think outside the box’ is geïnspireerd op spelkaarten, boterkaas-en-eieren en dobbelspelletjes. Hierin wordt veel gespeeld met de positieve en negatieve
emoties – happy en sad bijvoorbeeld – en spiegeling. Voor de collectie zijn veel donkerblauwen groentinten, oranje en limegroene accenten, warme en 3D-stoffen, all-over-prints en strepen
gebruikt. De meisjescollectie van de tweede levering draait om patchwork: het combineren van
verschillende printen en stoffen. Dat komt naar voren in Japanse, origami-achtige, gespiegelde
en all-overprints, met driehoekjes, dansende katten en kraanvogels met name in de kleuren
lichtroze en grijs.

Computers en glans
De computer staat centraal in de derde levering voor jongens: nature-man versus man-made.
Dat uit zich in abstracte en Google Streetview-prints, blueprints, computertaal, pixel-achtige
accenten en gestreepte en geblokte prints. De kledingstukken hebben een 3D-element en voelen
zacht aan. In de collectie is gebruikgemaakt van denim, gebreide en geprinte materialen en
blauw-, groen- en grijstinten. In de meisjescollectie ligt de focus op ‘shadow and shine’, waarbij
vanuit de ogen van de vlinder is gekeken. Prisma’s, printjes, glitters, glans, pailletten,
hologrameffecten, zilveren stippen en vogelprints staan daarbij centraal, samen met de kleuren
grijs en roze.

Angelique Billet van Noppies Baby & Toddler: “De hele collectie is geïnspireerd op natuur en
(computer)techniek. Bij elke levering is er net een andere twist aan gegeven en ook is er
onderscheid gemaakt voor baby’s en peuters. Zo is er in de laatste meisjeslevering voor de
peuterkleding, in tegenstelling tot de babycollectie, veel gebruikgemaakt van glitter en
pailletten. Favoriete items voor de herfst en winter zijn voor mij het hazenpakje uit de unisexlevering, de waterafstotende regenjas in pakstof voor de jongens en de pailettenjurk voor de
meisjes.”
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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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