
KIABI VERWELKOMT DE HERFST IN STIJL MET KIABI VERWELKOMT DE HERFST IN STIJL MET 
BUDGETVRIENDELIJKE OUTFITSBUDGETVRIENDELIJKE OUTFITS

Het Franse kledingmerk Kiabi stuurt je in stijl door de herfst in met trendy en comfortabele outfits. Het Franse kledingmerk Kiabi stuurt je in stijl door de herfst in met trendy en comfortabele outfits. 
Elk kind zich meteen op zijn gemak en krijgen alle ruimte om te spelen. Elk kind zich meteen op zijn gemak en krijgen alle ruimte om te spelen. 

Na de ongewone zomer was er niets zo leuk om je nieuwe klasgenoten te leren kennen en je vrienden terug Na de ongewone zomer was er niets zo leuk om je nieuwe klasgenoten te leren kennen en je vrienden terug 

te zien. De nieuwe najaarscollectie van Kiabi sluit alvast helemaal aan bij dit enthousiasme met kleurrijke prints, te zien. De nieuwe najaarscollectie van Kiabi sluit alvast helemaal aan bij dit enthousiasme met kleurrijke prints, 

spannende stoffen en trendy snitten. Tel daarbij het budgetvriendelijke karakter van het kledingmerk – zo kan spannende stoffen en trendy snitten. Tel daarbij het budgetvriendelijke karakter van het kledingmerk – zo kan 

je al voor 7 euro een totale look samenstellen – en het herfstseizoen kan niet meer stuk. je al voor 7 euro een totale look samenstellen – en het herfstseizoen kan niet meer stuk. 

De herfstcollectie pakt uit met tal van toffe basics – ook in biokatoen – die je haast eindeloos kan combineren. De herfstcollectie pakt uit met tal van toffe basics – ook in biokatoen – die je haast eindeloos kan combineren. 

Daarnaast kan je zonder veel moeite op trends inspelen met typische kleuren als okergeel, roestbruin en Daarnaast kan je zonder veel moeite op trends inspelen met typische kleuren als okergeel, roestbruin en 

donkerblauw. En dat een monochrome outfit niet saai hoeft te zijn, bewijst Kiabi met zwierige kleedjes en donkerblauw. En dat een monochrome outfit niet saai hoeft te zijn, bewijst Kiabi met zwierige kleedjes en 

comfortabele jumpsuits in één kleur. comfortabele jumpsuits in één kleur. 

Ook de fashionista’s kunnen bij Kiabi hun hart ophalen: van een lichtroze sweater met pofmouwen over een Ook de fashionista’s kunnen bij Kiabi hun hart ophalen: van een lichtroze sweater met pofmouwen over een 

trui met polkadots tot een flashy tutu met rockster-T-shirt. De modebewuste details zijn nooit ver weg – denk trui met polkadots tot een flashy tutu met rockster-T-shirt. De modebewuste details zijn nooit ver weg – denk 

aan glitteraccenten op de mouwen of een elegant striklint. aan glitteraccenten op de mouwen of een elegant striklint. 



Jongens moet niet onderdoen in stijl en kunnen alle kanten uit met een skinny jeans of lossere chinobroek, Jongens moet niet onderdoen in stijl en kunnen alle kanten uit met een skinny jeans of lossere chinobroek, 

gecombineerd met een hip hemd, trui met opschrift of stoere hoodie in trendy terracotta. En de allerjongsten, gecombineerd met een hip hemd, trui met opschrift of stoere hoodie in trendy terracotta. En de allerjongsten, 

die komen schattig uit de hoek met een camouflage-outfit mét dinoschubben. die komen schattig uit de hoek met een camouflage-outfit mét dinoschubben. 

Met intussen zes winkels in ons land en een webshop Met intussen zes winkels in ons land en een webshop www.kiabi.be/nl/www.kiabi.be/nl/ waar je de hele collectie kan  waar je de hele collectie kan 

shoppen, raakt Kiabi steeds meer ingeburgerd bij de Belgen. Je kan ook online bestellen of vooraf betalen shoppen, raakt Kiabi steeds meer ingeburgerd bij de Belgen. Je kan ook online bestellen of vooraf betalen 

voor 21 uur s’avonds en je bestelling ligt s’anderdaags s’morgens vanaf 9 uur klaar in de winkel van je keuze.voor 21 uur s’avonds en je bestelling ligt s’anderdaags s’morgens vanaf 9 uur klaar in de winkel van je keuze.

Packshots in hoge resolutie met prijzen kan je hier downloaden: Packshots in hoge resolutie met prijzen kan je hier downloaden: xxxxxx

OVER KIABI – WWW.KIABI.BE

KIABI werd in 1978 opgericht in Noord-Frankrijk en zorgde voor een drastische ommezwaai in de KIABI werd in 1978 opgericht in Noord-Frankrijk en zorgde voor een drastische ommezwaai in de 

confectiesector door mode voor het hele gezin aan te bieden voor kleine prijzen. Met een netwerk van 509 confectiesector door mode voor het hele gezin aan te bieden voor kleine prijzen. Met een netwerk van 509 

winkels, waarvan 341 in Frankrijk en 168 internationaal, realiseerde KIABI in 2017 een omzet van 1,9 miljard euro winkels, waarvan 341 in Frankrijk en 168 internationaal, realiseerde KIABI in 2017 een omzet van 1,9 miljard euro 

en een groei van 7%. De collecties van KIABI worden ontworpen in Frankrijk door een team van 56 stylisten, en een groei van 7%. De collecties van KIABI worden ontworpen in Frankrijk door een team van 56 stylisten, 

die hun verrassende, vrolijke, eenvoudige en doordachte ontwerpen steeds tekenen met aandacht voor de die hun verrassende, vrolijke, eenvoudige en doordachte ontwerpen steeds tekenen met aandacht voor de 

persoon die het stuk uiteindelijk zal dragen. KIABI, de Franse nummer 1 van de confectie, stelt 10.000 mensen persoon die het stuk uiteindelijk zal dragen. KIABI, de Franse nummer 1 van de confectie, stelt 10.000 mensen 

tewerk in 15 landen.tewerk in 15 landen.
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