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Soepele stoffen en prints: de trends van de 
zomercollectie 2016 van La Redoute  

De zomer is er nog niet, maar toch verlang je al hard naar de vakantie. Het weer wordt zachter, de 
dagen worden langer en je wilt genieten van die eerste zonnestralen.  

La Redoute heeft alles voorzien om goed te kunnen profiteren van die lange en mooie 
vakantiedagen. Het Franse merk grijpt terug naar etnisch chique, romantische en urban stijlen 
en stelt tenues, schoenen, truien en accessoires voor waarmee je stijlvol en elegant de zomer 
kan doorbrengen. 

Vertrek op avontuur 
 
La Redoute stelt alle overtuigde avonturiers een selectie van verfijnde en ultra vrouwelijke 
stukken en accessoires voor: soepele jurken, luchtige rokken en wijd uitlopende broeken in 
oker, kaki, fuchsia en indigo kleuren die goed passen bij je gebruinde huid. De accessoires zijn 
versierd met exotische prints en kleurrijke borduurwerken, perfect om nieuwe horizonten mee 
te gaan verkennen. 

 
Etnisch chique  
Kies voor wandelingen bij zonsondergang voor een etnisch chique stijl met losse 
kledingstukken in warme saffraankleuren, of ga voor een jumpsuit, met etnische prints, die 
perfect past bij sandalen met sleehakken... En voilà, je outfit is klaar. 
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Reis tussen land en zee 

Of het nu gaat om een romantisch uitstapje of om gewoon langs het zwembad te flaneren, er is 
een collectie bestaande uit lichte, zachte kleuren voor een zomeroutfit met romantische touch. 
Voor een casual vrouwelijk silhouet kun je boven een super vrouwelijk badpak een jurk van 
ultralichte stof dragen. Fleur je outfit op met accessoires zoals een hoed met brede rand of een 
canvassen tas voor een glamoureus en bohemien effect. 

 

Summer in the city  

De zomer is de beste tijd om van de stad te genieten. De rustige en ontspannen sfeer geeft je 
zin om rond te wandelen en te genieten van de terrasjes. Voor een aperitiefje onder 
vriendinnen en voor een extra vleugje klasse en vrouwelijkheid, is een mooie rok in 
pastelkleuren of een luchtige mini-short met een blouse, de ideale combinatie. 

 

 

 

 

 

 

 
De full summer collectie van La Redoute is verkrijgbaar op www.laredoute.be.  

 
OVER LA REDOUTE 
 
La Redoute, multi-gespecialiseerd in prêt-à-porter en decoratie, is reeds meer dan 30 jaar aanwezig in België. 
Laredoute.be is een van de meest bezochte online shops voor kledij en decoratie in België, met gemiddeld meer dan 
450 000 unieke bezoekers per maand. In 2014 vertegenwoordigde het Internet meer dan 70% van de Belgische omzet 
van het merk, dat ook aanwezig is op sociale media. La Redoute, met 10 miljoen actieve klanten, is aanwezig in 26 
landen. 


