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VILEBREQUIN CRUISE 23 
 
Stel u voor: hypnotische schelpjes, kreeften op wandel… en bovendien, uiteraard, 
nog een stel blitse schildpadden. 
 
Voor onze Cruise 23-collectie nemen we u graag mee op een surrealistische reis. 
De wereld heeft meer dan ooit nood aan fantasie, dus wij nodigen u uit om ze 
vanuit een ander perspectief bekijken: trompe-l’œil-effecten, levendige kleuren, 
lichtheid en vrijheid. 
 
We willen u zien zwemmen… tot hoog in de lucht! 
 
Verleng de zomer met opvallende kleurencombinaties en unieke grafische prints. 
 

 
 
 

OVER VILEBREQUIN  
 
Het beroemde Franse swimwermerk, dat in 2021 zijn 50ste verjaardag viert, blaakt 
nog steeds van energie. De geheimen van Vilebrequins eeuwige jeugd? 
Vrolijkheid, openmindedness en de verpletterende charme van Saint-Tropez 
anno 1971. Zonder te vergeten dat het merk de belofte waarmaakt om duurzame 
en kwalitatieve stukken te ontwerpen, die op  geen enkele vakantie mogen 
ontbreken. Een ander geheim van de vitaliteit van het merk is de passie voor het 
creëren van speelse badmode. Door onder andere samenwerkingen met de 
Amerikaanse kunstenaars Alex Israel en Derrick Adams, en meer recent nog met 
het beroemde streetwearmerk Off-White™, heeft Vilebrequin zijn originele 
zwemshorts een eigentijdse look gegeven. Het ultieme bewijs dat elegantie 
tijdloos is, is daarmee geleverd! 
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Vilebrequin, ondertussen al actief in 62 landen, blijft met zijn prêt-à-porter, 
strandaccessoires en uiteraard ook zijn zwemcollectie een van de belangrijkste 
ambassadeurs van beachlife, met oog voor duurzaamheid. Dankzij zijn focus op 
innovatie heeft het bedrijf traditioneel de ambitie om duurzame oplossingen op 
het gebied van materialen en processen te ontwikkelen en te implementeren, met 
een impact op het vakantiegevoel en niet op de oceanen. De oprichting van de 
nieuwe Vilebrequin Fondation, die zich inzet voor het behoud van de oceanen, 
vormt weer een nieuwe stap in dit engagement. 
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Cruise 23 Collectie beschikbaar vanaf 1 oktober 2022 op 
vilebrequin.com en in onze winkels. 
 
 
Facebook: Vilebrequin 
Instagram @vilebrequin 
 
 
CONTACT: 
 
Pauline Varoquaux 
DIRECTEUR COMMUNICATIE VILEBREQUIN 
p.varoquaux@vilebrequin.com 
 
Ana Clara Campacci 
CONTENT PROVIDER VILEBREQUIN 
ac.campacci@vilebrequin.com  

 
Caroline Halipré 
DIGITAL COMMUNICATION MANAGER 
c.halipre@vilebrequin.com 
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