
SUITABLY CHIC!
DE EERSTE ZWEMBROEK GEMAAKT UIT MERINOWOL

Altijd open om e experimenteren in de naam van elegantie, het Franse
badmodehuis lanceert een 5-delige capsule van perfect ontworpen

zwembroeken in extra fijne Merino wol.
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      De nieuwe capsule van Woolmark-gecertificeerde 

Merino wol maakt deel uit van onze lange traditie van te 

gaan waar je,ons het minste zou verwachten.

Vanaf het begin van de jaren 70, toen Vilebrequin begon 

aandacht te trekken met zijn designs op het strand door 

zijn unieke zwembroekken. Niets was te gek: Afrikaanse 

was stof, zeildoek, zelfs linnen! Zolang het goed paste, 

was het het ontdekken waard.

Dus waarom geen wol? Natuurlijk, hernieuwbaar, 

watervriendelijk, een sartoriale klassieker: Vilebrequin 

moest de eerste zijn om te springen op het Merino 

zwembroek.
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WOL…? OP HET STRAND…?!

LINK NAAR DE ACTIVA
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Vilebrequin brengt meer dan 50 jaar ervaring in het op maat maken van zwembroeken. Gebruik makend 
van traditionele methodes. Van weven tot patroon snijden en zakken plaatsen, vereist elke zwembroek 
gemiddeld 32 stappen. Voor elegantie die jaren meegaat. 

Om Vilebrequin’s tweede zomer met The Woolmark Company te markeren, hebben we twee nieuwe iconische 
mannen herenkleding toegevoegd: safari-geïnspireerd kaki en het emblematische Prince of Wales-ruitje. 
Naast navy, lichtgrijs en klassieke gingham heeft elke stof een tijdloze touch.
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MAILEY

MAEU3L48-390

 220€ / $290 / £220 / 2600HKD 

440SGD / 250CHF

MAGNUS

MGUU3L49-437

 210€ / $280 / £210 / 2500HKD 

410SGD / 250CHF

DE ELEGANTIE VAN EEN PAK

CEO Roland Herlory was onmiddellijk onder de indruk van Merino wol’s « opmerkelijke 
kwaliteit en de natuurlijk chique manier waarop het op het lichaam hangt! Het is het perfecte 

voorbeeld van eco-innovatie, een stof die zowel vooruitstrevend als uniek elegant is. »

In samenwerking met de gerenommeerde Italiaanse wolfabriek REDA selecteerden onze 
studio’s een niet gemuilkorfde Super 120’s Merino doek - een van de beste ter wereld.

MAILEY

MAEH2L28

 220€ / $310 / £220 / 2600HKD 

440SGD / 290CHF

MAGNUS

MGUH2L27

 195€ / $280 / £195 / 2300HKD 

400SGD / 250CHF

MILTON

MLTH2L26

 170€ / $250 / £170 / 1900HKD 

340SGD / 240CHF



  OUR CAPSULE’S FIGURES
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WOL ZIJN TIJD GEVEN
IN DE ZON

Zouden schapen de nieuwe zeeschildpadden 
kunnen zijn? Bijna. 

Dankzij hun schaalachtige structuur vormen 
Merino wolvezels een natuurlijk watervriendelijk, 
sneldrogend schild, vooral wanneer geweven 
met een hogere dichtheid. Met een gemiddelde 

droogtijd van 5 tot 7 minuten, is het alsof ze zijn 

gemaakt voor het strand!

« Maar het is veel te warm voor wol... » 
Nooit! Ultrabreathable, vochtafvoerend, en 
thermoregulerend, Merino levert ongeëvenaarde 
UV bescherming geen wonder dat het een 
reputatie krijgt als een held in warm weer. 

Kies voor next-level prestaties en elegantie 

deze zomer met een Vilebrequin Merino wol 

zwempak.

Gecertificeerd door The Woolmark Company.

Nu verkrijgbaar in Vilebrequin winkels wereldwijd en online bij vilebrequin.com

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sarah Beaulne

PR & INTERNATIONALE COMMUNICATIEMANAGER

s.beaulne@vilebrequin.com

Instagram : 
@vilebrequin 

WeChat Weibo Facebook :
The Woolmark Company

Instagram : 
@thewoolmarkcompany 

Onze museling-free wol is 
100% natuurlijk en wordt 

het hele jaar door door de 
schapen geproduceerd

Van alle vezels die doorgaans 
in kledij worden gebruikt, is 
wol de vezel die het vaakst

hergebruikt en gerecycleerd 
wordt.

Merinowol is een 100% 
natuurlijke en 100% 

biologisch afbreekbare 
vezel

Merinowol 
Super 120

5 tot 7 minuten 
droogtijd
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