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Kaviar Gauche ontwerpt speciale lente/zomer 2013 collectie voor 

Zalando Collection  
 

Na een succesvolle herfst/winter collectie lanceert het modelabel Zalando Collection 

opnieuw een collectie met het Berlijnse designerduo Kaviar Gauche. Deze lente/zomer 

collectie bestaat uit avond- en bruidskleding, telt 20 stukken en is vanaf maart 2013 

beschikbaar op de website van Zalando.  

 

Inspiratie uit oude Griekenland 

De lente/zomer collectie bestaat uit twee bruidsjurken en een ready-to-wear lijn. Het is de 

eerste keer dat Zalando bruidskleding via de website verkoopt. Aphrodite, Griekse godin van 

de liefde en schoonheid vormde de inspiratiebron. In het oude Griekenland stond mirre 

symbool voor Aphrodite, Griekse bruiden droegen een krans van mirre bladeren voor een 

sterk huwelijk. Deze mirre details zien we terug in de bruidsontwerpen van de collectie. Voor 

de klassieke bruid is er een mooi gesneden zijden jurk met elegante dessins, kanten details 

en een opvallende strik verkrijgbaar. Een knielange bruidsjurk met mirre details, leren 

afwerkingen en een verfijnde tailleriem is er voor de moderne bruid. De ready-to-wear 

collectie bestaat uit jurken, broeken, blouses, tops, een blazer, sandalen en accessoires. 

Prijzen variëren van €100 voor een blouse tot € 700 voor een bruidsjurk. 

 

Zalando Collection en Kaviar Gauche  

De Zalando Collection lanceerde in maart 2012 en begon in mei een samenwerking met 

ontwerpersduo Kaviar Gauche voor de herfst/winter collectie 2012. Kaviar Gauche werd 

opgericht in 2004 door Johanna Kühl en Alexandra Fischer-Roehler. Het luxelabel staat 

bekend om hun draagbare avant-garde ontwerpen en bruidscouture. Kaviar Gauche heeft 

internationale allure en verkoopt haar collecties in meer dan zeven landen. De collecties voor 

Kaviar Gauche for Zalando Collection zijn ontworpen in de studio van het designerduo in 

Berlijn, in samenwerking met het designteam van Zalando Collection. Het resultaat is een 

unieke en betaalbare collectie voor de moderne vrouw.  

 

Over Zalando  

Zalando.nl is Europa’s grootste online retailer op het gebied van schoenen en fashion online.  Het omvangrijke 

assortiment voor dames, heren en kinderen bevat zowel bekende trendmerken als felbegeerde designerlabels – 

in totaal werkt Zalando samen met meer dan 1.300 merken. Naast schoenen en kleding horen ook exclusieve 

accessoires, beautyproducten en sportartikelen tot het omvangrijke assortiment. Bovendien biedt het bedrijf 

unieke diensten aan zoals: gratis verzending en retournering, een gratis service hotline en een 30 dagen 

retourrecht op al haar producten. Met een eigen nieuwsbriefmailing, Facebook- en Twitter klanten voortdurend op 

de hoogte van het laatste fashionnieuws. Zalando werd in 2008 door Robert Gentz en David Schneider opgericht 

en vestigde het hoofdkantoor in Berlijn. Na het grote succes in Duitsland levert Zalando sinds 2009 ook naar 

andere Europese landen: Zalando’s diensten werden het eerst in Oostenrijk aangeboden (2009), nadien in 

Nederland en Frankrijk (2010), waarop Italië, Groot-Brittannië en Zwitserland al snel volgden in 2011. In 2012 

heeft Zalando ook haar intrede gedaan in Zweden, Spanje, Denemarken, Finland en Polen.   

http://www.zalando.nl/
http://www.facebook.com/Zalando.nl
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Contact 

Zalando       FUSE Communication  

Rosanne Thesing     Meike Heynens     

PR Manager Nederland    Senior PR Manager 

T: +49 (0) 176 127 58903    T: +31 (0) 20 622 8998    

E: rosanne.thesing@zalando.nl   E: meike@fuse-communication.com 

 

 

 

 

Zalando.nl is een dienst van Zalando GmbH 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 

 

Zalando GmbH 

Zalando GmbH is ingeschreven in het handelsregister van Berlijn.Handelsregisternummer: HRB-11 23 94 B.  

BTW-Nr. 37/125/21423 *  USt-ID-Nr. DE 260543043.  Directie: Robert Gentz, David Schneider en Rubin Ritter.  

 


