
OXBOW - Nieuwe transcontinentale collectie 

 Herfst - Winter 2014  

Altijd en voor eeuwig over reizen. Waar de reis ons ook naartoe brengt. 

Deze winter neemt OXBOW u mee op een fantastische reis via haar nieuwe collectie, die 
geïnspireerd werd door de dieptes van de Noorse fjorden en de majestueuze toppen van het 
onveranderlijke Himalaya-gebergte. 

Om het multimedia-persbericht te lezen, klikt u hier: 
http://www.multivu.com/players/fr/72762536-oxbow-nouvelle-collection/ 

Twee reizen, twee droombestemmingen in de voetsporen van onze ontmoetingen van het nieuwe 
seizoen. Volg onze nieuwe ambassadeurs: Jacinthe en Benoit in Noorwegen, Sara en Sébastien in Nepal. 

NOORWEGEN   

Met Scandinavië als inspiratiebron, gaat dit seizoen van start met een kleurenpalet dat eenvoudige en 
natuurlijke kleurschakeringen combineert. Voor de patronen vormen de Noorse zeeën een onuitputtelijke 
bron van inspiratie: Noorse jacquards, motieven die hun inspiratie vinden in Scandinavische 
boardsporten, brede strepen en kleurrijke blokken. 

HIMALAYA  

Een ware bergcollectie in 'expeditie'-stijl, die speciaal is ontworpen voor de liefhebbers van het grote 
buitenleven, maar waar ook altijd elementen van de lifestyle-collecties in terug te vinden zijn. De stukken 
uit deze collectie sluiten nauwer aan op het lichaam, maar blijven altijd comfortabel. De stijl is er een van 
diep intense kleuren, camouflageprints en gedeconstrueerde en gefragmenteerde patronen. 

Eerste nieuws uit de reisverslagen:  

"De nazomer begint gestalte te krijgen en wij zijn er helemaal klaar voor om onze horizonten te gaan 
verkennen. Wij laten ons een weekje helemaal onderdompelen in Baltische sferen. We pakken een paar 
T-shirts en één of twee lichte sweaters in en we zijn klaar om te gaan. Met onze camera in de hand zullen 
we de ijzige golven van de Noorse Zee trotseren." Jacinthe, styliste.  

"Wat later in het seizoen - het is hartje winter - zijn we in de Himalaya voor een fotoshoot. Op de 
hoogvlakte van Ladakh bevinden we ons diep in het heilige gebergte. We zijn licht bepakt en hebben 
alleen een paar cruciale kledingstukken mee: een warme, grof gebreide trui die lekker comfortabel zit, 
dikke chino´s voor extra bescherming en een heerlijke jas in mooie kleuren. Vol bewondering nemen we 
alles in ons op..." Sara, journaliste.  

OXBOW hoopt dat u geniet van uw reizen!  

FACEBOOK LINK: https://www.facebook.com/oxbow.france 
TWITTER LINK: https://twitter.com/oxbowpeople 
YOUTUBE LINK: https://www.youtube.com/user/OXBOWORLD 
LINK VERKOOPSITE: http://www.oxbowshop.com 
STORE LOCATOR LINK: http://magasin.oxboworld.com/ 


