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TIJDLOZE MARINESTIJL VERSUS VLEUGJE EXOTISME
MANNED, de mannencollectie van het Belgische bedrijf JellyCoe, is een vaste waarde geworden op
het vlak van hoogwaardige body-, nacht- en homewear. De zomercollectie omvat ook een compacte
collectie strand- en zwemshorts. Komende zomer staat in het teken van de tijdloze marinestijl en een
vleugje exotisme. Kortom, een vakantiegevoel van de Europese kusten tot de Caraïben.
Exotische papegaaien en frisse marinestrepen
De zomercollectie is opgebouwd rond verschillende blauwtonen, een
heel zuiver rood en witte accenten. Een gestileerde etnische print,
een papegaaimotief en diverse variaties op de marinestreep zetten
een uitgesproken zomerse sfeer neer.
Het aanbod pyjama’s en homewear bestaat vooral uit shorts en Tshirts, met ronde kraag, V-hals of Tunesische kraag in combinatie met
een short of een pantalon, doorknoophemden
met korte of lange mouwen in combinatie met
een short of pantalon. Het leeuwendeel van de
collectie is uitgevoerd in gemerceriseerd single
jersey katoen, een luxueus materiaal dat zalig
zacht aanvoelt.
Bijhorende kamerjassen met print of met
contrasterende bies ogen heel stijlvol. Voor de
vrije tijd zijn er joggings met sweater of met jasje met rits. Een bijhorende short
kan bij warme dagen de pantalon vervangen.
Bodywear
De bodywearcollectie van MANNED volgt dezelfde kleurenthema’s en
motieven als de nacht- en homewear. Denk singlets in fijne
marinestrepen en effen en bedrukte slips met een papegaaiprint, een
etnisch motief of in een frisse bleu-blanc-rouge combinatie. Daarnaast
biedt MANNED tijdloze kleuren zoals wit, chinégrijs en zwart. Alle
bodywear van MANNED is gemaakt van Ökotex-gecertifieerd katoen
waarin 7 procent elastaan verwerkt is, wat een uitstekende elasticiteit
en flexibiliteit garandeert zodat het ondergoed steeds als gegoten zit.
De hoogwaardige tailleband is “made in Belgium”, is super comfortabel
en behoudt zijn vorm en elasticiteit zelfs na vele wasbeurten.
De basiscollectie bestaat uit vier slipmodellen: een minislip, een
gewone slip, een boxershort en een lange short en drie bijhorende
hemdjes: een singlet, een T-shirt met V-hals en een T-shirt met ronde
hals. De fashioncollectie omvat vier korte en vier lange boxershorts. De
boxershorts en slips worden verkocht per twee, in verschillende
kleurencombinaties.

Manned swimwear
Beach shorts kunnen niet ontbreken in de zomercollectie van MANNED. Ze
bestaan in brede bleu-blanc-rouge strepen, rode zigzagstrepen op een witte
achtergrond, brede strepen in indigo, marineblauw en wit of in blauw-witte
zigzagstrepen. Aansluitende zwemshorts in hoogwaardige zwemkwaliteit, in
effen versie met een contraststreep, maken deze compacte lijn compleet.

Over JellyCoe
JellyCoe is ontwerper, fabrikant en verdeler van speelse, trendy en kwalitatieve nightwear, bodywear,
beachwear en accessoires voor babies, kinderen en volwassenen. De collecties worden op de markt
gebracht onder de merknamen Woody, Lords&Lilies en MANNED.
Het Belgische bedrijf werd opgericht in 1993, heeft haar roots in Gent en de merken worden verkocht
in ruim 500 verkooppunten in de Benelux. JellyCoe is marktleider in België en hanteert een high service
politiek naar haar klanten toe
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