ESPRIT herfst-wintercollectie 2018 herkenbaar
én vernieuwend tegelijkertijd
Gingham-ruiten en strepen, bloemen, GOTS en opvallende
combinatie zwart en blauw
Lelystad, 25 juli 2018 – Gingham, strepen, bloemen – verschillende printjes
staan centraal in de nieuwe herfst-wintercollectie 2018 van de
positiekleding van ESPRIT. Deze nieuwe collectie combineert casual en
cool en is er speciaal voor (toekomstige) moeders die op zoek zijn naar
avontuur. De collectie bestaat uit twee leveringen: ruiten- en
strepenprintjes en romantische bloemen. Allebei de leveringen bestaan uit
kwalitatieve kledingstukken met een goede pasvorm. Hiervoor zijn GOTSgecertificeerde materialen gebruikt, zonder dat de prijzen zijn verhoogd.
Ruiten en strepen
De eerste levering (juli) draait om gingham-ruiten en klassieke strepen. In de kledingstukken
zijn vooral de kleuren blauw en zwart naast elkaar gebruikt, wat nieuw is voor ESPRIT.
Daarnaast komen offwhite, groene en rode tonen voor in de items. In de collectie zijn voor het
eerst GOTS-gecertificeerde stoffen opgenomen, wat in de toekomst naar verwachting steeds
meer zal gebeuren. Naast de ruiten en strepen komen ook veel handgeschilderde teksten en
sterrenprints voor. Ook bestaat een groot gedeelte van de collectie uit zachte en stretch
kledingstukken, waaronder een zwarte jumpsuit en een jog-denim die eruitziet als een gewone
spijkerbroek. Kenmerkend voor de collectie is het mouwloze cargojasje dat gedragen kan
worden als vestje of als sjaal. In deze collectie zijn ook nightwear met veel nursing-items,
loungekleding, active wear met mesh-details, underwear, swimwear en panty’s opgenomen.
Go romantic

De levering van augustus draait om romantische bloemenprints, soepele stoffen en vrouwelijke
details. De items uit deze levering zijn dankzij de kleuren – met name blauw, zwart, offwhite,
lavendel en rood – goed te combineren met die van de eerste levering. In de collectie zijn veel
bloemendessins, vogelprints, flared mouwen, ruffles, lagen en smock-details opgenomen.
Daarnaast bevat de collectie een aantal winterjassen: een groene en donkerblauwe parka en een
zwarte winterjas met split aan de zijkant – handig voor op de fiets! – en taillesnoer aan de
binnenkant om mee te groeien met de buik.
Murkje Wilkens (designer) van ESPRIT: “Deze nieuwe herfst-wintercollectie is gebaseerd op
casual en cool en is speciaal ontworpen voor de avontuurlijke wondermum. De kledingstukken
bevatten wederom een goede balans tussen modieus en comfortabel. Hoewel de prints duidelijk
een ESPRIT-signature hebben, is deze collectie tegelijkertijd heel vernieuwend. Met name het
combineren van zwart en blauw is spannend en de steeds meer GOTS-gecertificeerde items zijn
ook een flinke stap vooruit. Dat laatste laat zien dat we duurzaam bezig zijn, wat voor ons erg
belangrijk is omdat we graag iets terug doen voor mens en milieu.”

###

Over ESPRIT
Een stijlvolle en comfortabele outfit heb je snel gevonden in de collectie positiekleding van
ESPRIT for mums. Dit merk heeft een breed assortiment, zodat geen enkele (toekomstige)
moeder concessies hoeft te doen als het op haar outfit aankomt. De positiekleding van ESPRIT
for mums is verkrijgbaar in de maten XS tot en met XXL, of in de confectiematen 34 tot en met
44. ESPRIT for mums wordt onder licentie uitgebracht door Noppies, wat betekent dat Noppies
de kleding ontwerpt, ontwikkelt en verkoopt. Kijk voor meer informatie over ESPRIT op
www.noppies.com/nl-nl/esprit/.
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OVER NINE & CO.

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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