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BLUE RIDGE – MEN FALL WINTER 2022
Clean and uncomplicated

Het snelgroeiende lifestyle-merk Blue Ridge is al jaren een denimautoriteit binnen

de modewereld. Dit najaar legt het merk de focus op het creëren van lagen met edgy

denim en relaxte styling. Eigentijdse jeans vormen nog altijd de basis voor een moderne

look en als toevoeging op de bestaande pasvormen wordt in de herfstcollectie een loose

fit geïntroduceerd. Dit model, te herkennen aan de rechte pijp en lossere pasvorm rond

de heupen en bovenbenen, verschijnt in verschillende wassingen en zal dit seizoen 

met een trendy patchwork-print verkrijgbaar zijn. Ook niet te missen; het denimshirt in 

verschillende kleuren. Naast denim zien we o.a. geruite overshirts, gestreepte longsleeves 

en comfortabele sweaters. Al met al een collectie waarbij simpliciteit het sleutelwoord is.

Over WE Fashion
WE Fashion is een van origine Nederlands modemerk met stijlvolle, kwalitatieve collecties voor Men, Women en

Kids en opgericht in 1962. WE Fashion staat met haar ‘Better Together’-missie voor verbinding en wil klanten helpen 
zich ‘Casually Stylish’ te kleden voor alle momenten in het leven die ertoe doen. Van een gepland familiediner en 

sollicitatiegesprek tot een onverwachte gebeurtenis als een huwelijksaanzoek of een spontane ontmoeting met je ex. 
Het leven is een aaneenschakeling van momenten, verwacht en onverwacht, dus WEAR THE MOMENT. 

De collecties worden verkocht via de eigen winkels, wefashion.com en online partners (o.a. Wehkamp, Zalando 
en bol.com). Omni-channel initiatieven als het WE IS ME klantenprogramma en de mogelijkheid om in de winkel 

online te bestellen, complementeren de winkelervaring. Met 183 winkels en 2014 medewerkers is WE Fashion 
vertegenwoordigd in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. Daarnaast is WE Fashion via onlinepartners 

vertegenwoordigd in Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Finland, Polen en Denemarken. Het internationale 
distributiecentrum en het hoofdkantoor van de organisatie zijn gevestigd in Utrecht, Nederland.

LOOK & FEEL
Tijdens de herfst- en wintermaanden kiezen we steeds vaker voor moeiteloos

en eigentijds. Met de nieuwste Blue Ridge-collectie creëer je in een handomdraai

een stoere look en feel, zonder het gevoel van comfort te verliezen. Perfect voor een 

volgend rockconcert, museumbezoek of kunstvoorstelling. Wat de plannen ook zijn,

de tijdloze items van Blue Ridge zijn er voor iedere dag.


