persbericht
HEMA presenteert herfst/winter 2016 lingerie
Kant, romantiek en sportief
Dinsdag 26 juli 2016 — HEMA introduceert de lingerie collectie voor aankomende
herfst/winter. Om deze collectie tot stand te laten komen, hebben de HEMA designers
zich laten inspireren door de kleuren en de trends van het seizoen. Hier hebben de ontwerpers
de herkenbare HEMA interpretatie aan gegeven: leuker en makkelijker. Dit alles resulteert in
een moderne collectie, met een vleugje romantiek. Alle beha’s zijn uitermate geschikt voor
daily wear en met verschillende bijpassende slips als een compleet setje verkrijgbaar. Nieuw in
de collectie zijn de beha’s met een voorsluiting en prachtige kanten details op de rug.
Comfortabel met een beetje extra.

Dit seizoen zijn er veel donkere, maar warme kleuren terug te zien in de collectie
waaronder aubergine, donkerblauw, grijs en oranje rood. Zwart blijft echter de belangrijkste kleur.
Ook sportieve invloeden zijn herkenbaar in de collectie, bijvoorbeeld door het gebruik van grafisch
mesh.
HEMA is constant op zoek naar functionele innovatie binnen de lingerie en ondermode categorie. Zo
maakt HEMA het leven van de klant niet alleen leuker en makkelijker, maar ook mooier en
comfortabeler. De beha met de flexibele beugel en de beugelloze beha zijn hier goed voorbeelden

van. Alle HEMA beha’s worden tijdens het productieproces meerdere malen doorgepast om zo de
best mogelijke pasvorm te kunnen ontwikkelen. Zo zijn de grotere maten beha’s nu voorzien van
bredere, gevoerde bandjes, waardoor ze extra zacht en comfortabel aanvoelen.
Alle modellen zijn tot half februari 2017 verkrijgbaar bij HEMA en op hema.nl.

EINDE
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft meer dan
700 winkels in 7 landen, 17.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. Echt HEMA.
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