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Romantische kleuren en uitgesproken prints kenmerken Zalando 

Collection Spring/Summer 2013 
 

Het Berlijnse modelabel Zalando Collection brengt in maart 2013 haar nieuwe 

lente/zomer collectie uit. De collectie telt 800 stukken, bestaande uit kleding, schoenen 

en accesoires. Designer Clarissa Labin en haar creatieve team haalden voor deze 

collectie hun inspiratie uit twee belangrijke trends.  

 

Modern Romance en Pattern Mania 

Zachte pasteltinten, subtiele prints en delicate stoffen komen samen in de ´Modern 

Romance´ trend. Romantische elementen maken een comeback door het gebruik van zachte 

kleuren en patronen die de collectie zeer vrouwelijk maken. Veelvuldig gebruik van lagen en 

dip-dyed tinten geven de collectie een moderne twist. Colour blocking en andere jaren ‘60 

stijlkenmerken vormen de trend ´Pattern Mania´. Intense kleuren, uitgesproken prints en 

sterk contrasterende lijnen zorgen voor sterke it-pieces binnen de collectie. Schoenen en 

accessoires van hoogwaardige kwaliteit zoals canvas sneakers met plateauzool, wedges 

met neon details en klassieke leren enkellaarsjes maken de ´Modern Romance´ en ´Pattern 

Mania´ looks compleet.  

 

Zalando Collection Men 

De lente/zomer collectie 2013 van Zalando Collection Men bestaat uit 180 stukken, varierend 

in prijs van € 14,95 voor een t-shirt tot € 249,95 voor een leren jack. Tijdloze klassiekers als 

het biker jack, de chino en het zomerse overhemd krijgen een moderne touch door 

pastelkleuren en bijzondere details. Het mintgroene suede bomberjack en het leren biker 

jack met gebreide mouwen zijn de opvallendste stukken uit deze collectie. Natuurlijke 

materialen als biologisch katoen, linnen en kasjmier voeren de boventoon, voor de jassen 

zijn leer en biologisch katoen uitgekozen. Accesoires als canvas rugtassen, trendy sneakers 

en klassieke veterlaarzen zorgen voor een complete look.        
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Zalando Collection en haar verschillende designers  

De Zalando Collection is ontworpen door Clarissa Labin en haar team van getalenteerde 

designers. Het modelabel dat in maart 2012 lanceerde herbergt inmiddels een collectie van 

meer dan 800 items, prijzen varieren van € 20,- voor een shirt tot € 180,- voor een leren jas. 

Door het ongekende succes breidde de Zalando Collection in september 2012 uit met een 

eigen mannencollectie, Zalando Collection Men. Voor de herfst/winter 2012 collectie werkte 

Zalando Collection samen met het Berlijnse designerduo Kaviar Gauche. Ook komend 

voorjaar zal Kaviar Gauche een speciale lente/zomer 2013 collectie creëren voor Zalando 

Collection.  

 

Zie voor volledige collectie, hi-res beelden en lookbooks: 

http://media.ztat.net/media/presse/pressebilder_html/ZalandoCollectionSS13.zip 

 

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.   

 

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.  
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