Nieuws van onze partners

Collectie

Blue Seven

Inkoop

Snoozebaby

De lente-zomercollectie van Blue Seven voor 2020 focust op functionaliteit, betrouwbaarheid en kwaliteit. Mode moet immers stijlvol,
leuk en passend zijn voor kinderen. Het gaat bij Blue Seven echt om
de prachtige details. De mantra van het merk is om aan de behoefte
van kinderen en ouders te voldoen met trendy en praktische outfits.
Daarom wordt bijvoorbeeld de voorkeur gegeven aan comfortabele
drukknopen in plaats van knopen en knoopsgaten. Het label hecht
daarnaast waarde aan betrouwbaar vakmanschap en uitstekende
stofkwaliteit. Geen vervuilende stoffen tijdens de productie en vanaf
nu alleen milieuvriendelijke organische, katoenen stoffen in de
nieuwe Born en Mini Kids-collectie.
Info: www.blueseven.com, 073-5189540 (Edwin Scholten)

Miljoenen fans wereldwijd groeien op met de knuffeldoekjes van
Snoozebaby, waarin ze rust en comfort vinden. Ze reizen in de 
wikkeldekens en dromen in de vierseizoenenslaapzak. Ze knuffelen
met de soft toys en worden gedragen in de Kiss & Carry. Er komen
steeds meer winkels én consumenten bij Snoozebaby terecht vanwege
de ultrazachte stoffen, de functionaliteit van de producten en de spraakmakende handmade prints. Zo verrijken de nieuwe stijlen Storm Blue
en Soft Mauve de collectie, die onlangs al werd vernieuwd met
Midnight Blue, Bumblebee, Gray Mist, Muddy River en Dusty Rose.
Info: www.snoozebaby.com, info@snoozebaby.com

Collectie

Riffle Amsterdam
Met een warm gevoel kijkt Riflfle Amsterdam naar de lente en
zomer van 2020, met alweer hun derde collectie. Lente staat
synoniem voor nieuw leven, zaadjes komen tevoorschijn en
jonge dieren zien het levenslicht. Mensen gaan de natuur in,
dwalen met de kinderen door de fruitboomgaard waar speelse
bloesem bloeit. Deze bloemen zie je ook terug in de collectie
op Indiaas katoen. Het poederige kleurenpalet blijft, maar er
worden enkele felle accentkleuren toegevoegd. Eerdere stijlen
komen terug in een nieuwe stof, die soepel en luchtig valt.
Info: www.riffle.amsterdam, hello@riffle.amsterdam
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