ESPRIT HOME – VOORJAARSCOLLECTIE 2013
Persinformatie
Ratingen, januari 2013. Dit jaar gaat Esprit opnieuw op ontdekkingstocht naar de lifestyle
van de meest inspirerende hoofdsteden ter wereld. Amsterdam is als eerste aan de beurt,
waarna de reis wordt vervolgd naar San Francisco en Milaan. Leidraad is en blijft het
aloude motto: oost west, thuis best.
Amsterdam: opwindend relaxt
Amsterdam heeft heel wat meer te bieden dan grachten, musea en een buurt waar altijd
rode lichtjes branden. Even buiten het centrum leer je een totaal ander Amsterdam
kennen in een spannend stukje van de stad: Amsterdam-Noord – een voormalige
arbeiderswijk die steeds hipper wordt en waar regelmatig inspirerende festivals worden
gehouden. Amsterdam-Noord is de place to be voor alles wat jong, creatief en trendy is.
De huizen zien er nog uitnodigender uit dan in de rest van de stad. Tolerantie is hier het
credo. Design-it-yourself gaat hand in hand met find-it-yourself. Oude erfstukken
worden met het grootste gemak aangepast aan de nieuwe trends. Zelfs de natuur is van
harte uitgenodigd om naar de voormalige industrieterreinen te komen. De lente is in
aantocht en voordat het zover is, is er nog net genoeg tijd om nieuwe krachten op te
doen in het fluweelzachte, omkeerbare beddengoed van 100% katoen. Wat de keuze ook
wordt, INDIGO, het beddengoed met de elegante sierranden, of zijn tegenhanger
DENIM, met de oversized bloemendessins, het ontwerp houdt het bewust low profile.
Tot en met de STONEWASH handdoekenlijn sluit alles naadloos aan op de
lentekleuren, aangevoerd door verwassen tinten blauw, grijs, bruin en rood. En mocht het
verlangen naar de natuur nog groter zijn, dan wachten er boeketten vol tere bloemen in
de woonkamer, samen met de handgeweven tapijten uit Nepal, voorzien van het
GoodWeave-certificaat. Zelfs Moeder Natuur had het ECO behang met het
klimoppatroon niet mooier kunnen ontwerpen.
Het draait allemaal om denim
Geen stof geeft het karakter van Amsterdam beter weer dan denim. Dat is de reden waarom
deze favoriet aller tijden dit voorjaar sterk vertegenwoordigd is in de Esprit home-collectie:
de kussenhoezen AMAZING van glanzend denim geven het thema een nieuw elan door
een fascinerend verwassen kleurverloop. In de COZY patchworkplaid zijn verschillende
tinten denim gebruikt voor een verrassend effect. Voor de finishing touch is er een keuze
uit diverse soorten behang met een traditioneel dessin om het bloementhema door te
voeren in de slaapkamer.
Over Esprit home
Sinds 2006 levert de Esprit home-collectie woningtextiel en accessoires die elk
interieur een eigen touch geven. Dankzij de succesvolle samenwerking met deskundige
licentiehouders groeide is de Esprit home-collectie uitgegroeid tot een uitgebreid
assortiment boordevol unieke woonideeën.
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