
Over Van Gils
Van Gils is al ruim zeventig jaar het iconische modemerk voor de stijlbewuste man. Wat begon als nobel streven, 
groeide uit tot een wereldwijd geliefd mannenmodemerk. In 1948, net na de Tweede Wereldoorlog, richtte Miel 

van Gils een eigen kleermakerij op om de mensen in zijn Brabantse dorp van nieuwe kleding én werk te voorzien. 
Met zijn kleding gaf Van Gils het keurige straatbeeld van die tijd een casual twist. Tot op de dag van vandaag 

wordt de collectie van Van Gils gekenmerkt door kwaliteit, perfecte pasvormen en oog voor detail. Van Gils maakt 
toegankelijke kleding voor een betaalbare prijs. Designed with ambition, worn with purpose.
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Back to the seventies 

Het tijdloze modemerk Van Gils is ook dit seizoen terug met een 
stijlvolle collectie, een ode aan de iconen van de late jaren ’60 en begin 
jaren ’70. In deze periode maakten uitgesproken en opvallende kleuren 

plaats voor kalmere tinten zoals zwart, bruin en blauw en begonnen 
chino’s, sweaters en overhemden hun weg te vinden naar de kledingkast 

van de modebewuste man.

In de nieuwe Van Gils-collectie zien 
we dit terug in de vorm van klassieke 
knitwear en comfortabele on-trend 
items, zoals een corduroy overshirt 
en tijdloze T-shirts. Gebreide pakken 
en overhemden, en het gebruik van 
stretch zorgen voor comfort in elke 
vezel. Maximale flexibiliteit, zonder 
de pure en dynamische esthetiek te 
verliezen.

Na de introductie van het ‘spotless shirt’ vorig seizoen, verschijnt er dit najaar ook een 
‘spotless suit’. De speciale afwerking van het pak stoot vloeistoffen op waterbasis af, die 

eenvoudig met water kunnen worden afgespoeld. 

Deze ‘fresh tech kwaliteit’ zorgt 
voor een antibacteriële werking – 
ongegeneerd koffie morsen is geen 
enkel probleem meer  –  maar draagt 
ook bij aan een moderne look en 
optimaal draagcomfort. Door het 
toevoegen van de juiste technologie 
maken de items in deze collectie het 
leven van mannen gemakkelijker en 
functioneler. 

De prijzen variëren van €28 voor een T-shirt tot €200,- voor een blazer.
De collectie is verkrijgbaar via de verkoopkanalen van WE Fashion 

en verschillende online partners.


