
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 januari 2018, Londen, VK - UNIQLO, het wereldwijde Japanse kledingbedrijf, kondigde vandaag 
aan dat de lente-/zomercollectie van 2018 van UNIQLO en de JW ANDERSON-collectie voor 
mannen en vrouwen vanaf donderdag 19 april** verkrijgbaar zal zijn in de UNIQLO-winkels* en via 
UNIQLO.com in 19 landen en regio's.  
 
Overzicht collectie 
De kledinglijn die samen met het modemerk JW ANDERSON in Londen is gemaakt, is geïnspireerd 
op Brighton Beach in Engeland. De kleren zijn een ode aan de hoogtijdagen in de jaren vijftig van 
de 20ste eeuw van deze populaire zomerattractie. Deze iconische locatie is befaamd als een 
levendige kleurige stad, met veel contrasten. De kledinglijn benadrukt de unieke kijk van ontwerper 
JW Anderson op de cultuur in Brighton, kwaliteitsstoffen worden gecombineerd met een 
fantastische pasvorm en functionaliteit. Als aanvulling op de uniseks-ontwerpen die de basis 
vormen van de collectie, zijn er kledingstukken waarmee ongedwongen combinaties gemaakt 
kunnen worden en laagjesmogelijkheden voor heel veel verschillende stylingalternatieven. De 
collectie benadrukt dat iedereen van LifeWear kan genieten, dat het niet uitmaakt of je jong of oud 
bent of een man of een vrouw.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Brighton Beach inspireert UNIQLO en JW ANDERSON  
Lente-/zomercollectie 2018 verkrijgbaar vanaf donderdag 19 april 

PERSBERICHT  

 



*Beschikbaarheid van kledingstukken uit de collectie kan variëren. **In sommige markten zal de introductiedatum een andere datum 

zijn.  

 

 
 

 
Over de introductie van de lente-/zomercollectie 2018 zei Jonathan Anderson, de oprichter van JW 
ANDERSON: “In de tweede collectie waarin we samenwerken ben ik op zoek gegaan naar het idee 
van de ‘Britse zomer’, het idee dat je op het strand van Brighton bent. Iets dat heel licht is, en luchtig, 
met veel linnen en katoen, het gevoel van de subculturele beweging van de vijftiger jaren van de 
20ste eeuw. Het moet een beetje gemakkelijk zijn en iets dat zuiver en puur is.” Daar voegde hij aan 
toe: “Als klant van UNIQLO weet ik precies welke kwaliteit het merk meegeeft aan zijn producten. 
Ik ben heel trots op het niveau van de uitvoering en de aandacht voor details die we afleveren in deze 
nieuwe lente-/zomercollectie.” 

 
Opmerkingen van Yuki Katsuta, Group Senior Vice President van Fast Retailing en hoofd van 
UNIQLO Global Research and Design, “In lijn met streven naar ‘Betere eenvoud’ van UNIQLO is de 
missie met LifeWear om kledingstukken te maken die eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid 
belichamen en altijd stijlvol zijn. In deze nieuwe lente-/zomercollectie evolueert de vormgeving van 
aantrekkelijke basiskledingstukken voor je garderobe door het weergeven van de unieke kijk van 
JW ANDERSON op de erfenis van Brighton als nog een steeds populaire bestemming voor de Britse 
zomervakantie.” 
 
Ontwerp 
De collectie omvat kleurige gestreepte T-shirts en jerseypolo's die 
doen denken aan strandkleding, plus jurken, bomberjassen van 
seersucker, wijduitlopende rokken, en blouses met de typerende 
ruches en linten van JW ANDERSON. T-shirts, truien en tassen met 
zeemeeuwprint voor het speels vieren van plezier van het Britse 
strandleven. De collectie bevat ook elementen van werkkleding, zoals 
denimjasjes in de stijl van de jaren vijftig en rechte, langere shirts die 
geïnspireerd zijn op het traditionele Britse politie-uniform. En ook 
zeer typerende JW ANDERSON accenten zoals strepen en 
patchwork op shirts en rokken. 
 
Hoofdkleuren 
In de collectie worden zachte kleuren gebruikt met hier en daar een beetje roodbruin, helder blauw, 
klaproosrood, wit, beige en saliegroen. De kledinglijn pronkt ook met beroemde JW ANDERSON 
toevoegingen zoals heldergele en -blauwe ruitjes, geïnspireerd door speelse strepen en het uiterlijk 
van picknickmanden. 
 
Stoffen en functionaliteit 

In overeenstemming met het streven van LifeWear om kwaliteit te 
bieden, bevat de collectie shirts zacht verkoelend katoenlinnen, 
gemaakt van topkwaliteit extra fijne katoen, en een selectie 
kledingstukken die zijn gemaakt van de gerenommeerde Kaihara 
denim uit Japan. DRY-EX, waardoor zweet en vocht ongelooflijk snel 
opdroogt, en een parka die in je zak past, gemaakt van een stof die 
minder kreukt en behandeld is zodat de jas duurzaam waterafstotend 
is. Beiden bieden uitstekende functionaliteit.    

 

 
Over UNIQLO en JW ANDERSON 
Het thema voor de ontwikkeling van de kledinglijn was “Britse 



klassiekers. Ontworpen voor het leven van vandaag.” In dit aanbod van LifeWear worden de 
innovatieve ontwerpen die JW ANDERSON inbrengt bij Britse traditionele kledingstukken 
gecombineerd met het streven van UNIQLO naar uitstekende pasvorm, materialen en functionaliteit. 
 
 

Over JW ANDERSON 
De Noord-Ierse ontwerper Jonathan Anderson richtte JW 
ANDERSON op in 2008. Eerst was het een uitgebreide collectie van 
accessoires die heel snel de aandacht trok, waardoor het 
beginnende merk een show kon organiseren tijdens de London 
Fashion Week van 2008. 
 
Het succes van deze debuutcollectie zorgde voor lovende kritieken 
en commercieel succes voor Anderson. Het label wordt nu gezien 
als een van de meest innovatieve en vooruitstrevende merken in 
Londen. 
 
JW ANDERSON heeft zich ontwikkeld tot een internationaal 
vermaard merk dat veel prijzen heeft gewonnen. De volgende 
prijzen zijn aan het merk toegekend: 
 
2012 British Fashion Awards for Emerging Talent, Ready-to-Wear 
2013 The New Establishment Award 
2014 Menswear Designer of the Year  
2015 British Fashion Awards for Menswear and Womenswear 
Designer of the Year 
2017 British Fashion Awards for Womenswear Designer of the Year 

 

 

 

##### 
 
Over UNIQLO LifeWear 

Kledingstukken die voortkomen uit onze Japanse waarden: eenvoud, kwaliteit en duurzaamheid. Ontworpen in deze tijd en voor deze tijd, LifeWear 

is gemaakt met zoveel moderne elegantie dat ze de bouwstenen van elke individuele stijl zullen worden. Een perfect overhemd dat we altijd 

perfecter maken. Het eenvoudigste ontwerp waar de meest doordachte en moderne details achter schuil gaan. Het beste qua pasvorm en stoffen en 

zo gemaakt dat het betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. Lifewear is kleding die we voortdurend verbeteren, waarmee we de levens van 

mensen warmer, lichter, beter ontworpen en comfortabeler maken. 

 

Over UNIQLO en Fast Retailing 

UNIQLO is een merk van Fast Retailing Co., Ltd., een toonaangevende wereldwijde Japanse detailhandel-holdingmaatschappij die kleding ontwerpt, 

maakt en verkoopt onder zeven grote merknamen: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory, en UNIQLO. Met 

wereldwijde verkopen van ongeveer 1,8619 triljoen yen voor het fiscale jaar 2017 dat eindigde op donderdag 31 augustus 2017 ($16,87 biljoen, 

berekend tegen de koers van de yen van het eind van augustus 2017 toen de wisselkoers $1 = 110.4 yen was), is Fast Retailing een van de grootste 

kledingdetailhandelbedrijven van de wereld, en UNIQLO is het grootste gespecialiseerde detailhandelsmerk van Japan. 

  

UNIQLO gaat door met het openen van grootschalige winkels in een aantal van de belangrijkste steden en locaties ter wereld als onderdeel van de 

voortdurende inspanningen om zijn status als een werkelijk wereldwijd merk te verstevigen. Vandaag de dag heeft het bedrijf meer dan 1900 winkels 

in 19 markten overal ter wereld, waaronder Japan, Australië, België, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Indonesië, Maleisië, Filippijnen, 

Rusland, Singapore, Zuid-Korea, Spanje, Taiwan, Thailand, VK en de VS. Daarnaast baat Grameen UNIQLO, een sociaal bedrijf dat in september 2010 

in Bangladesh werd opgericht, tegenwoordig meerdere Grameen UNIQLO-winkels uit in Dhaka. UNIQLO maakt gebruik van een geïntegreerd 

bedrijfsmodel waaronder het vrijetijdskleding van hoge kwaliteit ontwerpt, maakt, op de markt brengt en verkoopt. Het bedrijf gelooft dat werkelijk 

geweldige kleren uiterst comfortabel zouden moeten zijn, met universele ontwerpen, van hoge kwaliteit en dat ze een superieure pasvorm moeten 

bieden aan iedereen die ze draagt. 

  

Met een ondernemingsverklaring waarin staat dat ze er naar streven om kleding te veranderen, de conventionele wijsheid te veranderen en de wereld 

te veranderen, wijdt Fast Retailing zich aan het creëren van geweldige kleren met nieuwe en unieke waarde om de levens van mensen overal te 

verrijken. Voor meer informatie over UNIQLO en Fast Retailing, gaat u naar www.uniqlo.com en www.fastretailing.com. 

 

 


