
Lindex Lookbook SS17

Uttrykksfulle farger og en spennende blanding av mønstre. Lindex’ lookbook for våren  2017 viser asiatisk og afrikansk innflytelse i møte med
en romantisk, skandinavisk friskhet. Med sterke farger som varme gultoner, blått, burgunder og oransje, har Lindex skapt den mest
ettertraktede kolleksjonen noensinne.

“Vi ser et helt nytt uttrykk i Lindex’ vårkolleksjon 2017, der inspirasjonen er hentet fra ulike deler av verden. Vi har gjort en moderne tolkning av afrikanske
mønstre, detaljer og farger, og har skapt en vårkolleksjon som er ny og interessant og som gir mange muligheter for personlige stylingvalg» sier designsjef i
Lindex, Annika Hedin.

Nøkkelplagg som vil bygge vårens garderobe inkluderer en oppdatert versjon av den skarpe skjorten, med nye detaljer med knyting, sløyfer og brede
mansjetter, kimonoen med spennende mønstre og nye fargekombinasjoner, i tillegg til de vide buksene med innfelte striper i sidene.

Silhuetten for våren er lett oversized, men fortsatt feminin, med en markert midje eller bare skuldre. Vi ser også sporty inspirasjon i detaljer som
strammesnorer, glidelåser og striper og tilbehør som caps og den nye midjevesken.
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For flere og høyoppløste bilder, besøk Lindex Newsroom
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Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til
den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Mer enn halvparten av
Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er
Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for. Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen. Mer
informasjon på http://www.lindex.com/no/


