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Woody zomer 2018
FUN & FASHION VOOR NACHT EN STRAND
Het Belgische label Woody beperkt zich al lang niet meer tot de slaapkamer
alleen. Met zijn ruim aanbod nightwear, homewear, prachtige knuffels,
bodywear en beachwear is Woody alomtegenwoordig. Fun, Family en Fashion
zijn de sleutelwoorden van deze hoogwaardige collectie voor alle
leeftijden, van pasgeboren ukjes tot hun grootouders.

Praatzieke piraten, pittige kikkers en propere nijlpaarden
Zoals elk seizoen staan drie nieuwe dieren te popelen om de Woody collectie
op te vrolijken. Van kikkers van bij ons en elders tot exotische dieren die
tot de verbeelding spreken: de papegaai en het nijlpaard.

Papegaai speelt piraat
Papegaaien zijn slimme vogels. Ze tetteren erop los, ze hebben een goed
geheugen en met hun handige pootjes en snavel zijn ze heel behendig in
pinda’s pellen. Met hun prachtige kleuren en hun lange staart fleuren ze de
jungle helemaal op. Onze Woody-papegaai verlaat deze zomer zijn vertrouwde
biotoop en zoekt het ruime sop op. Nog even een anker tattoo laten zetten,
zijn piratenmuts recht zetten, een ring in het oor en hij is een volbloed
pi(a)raat. Van boven in de mast ziet hij een schip vol schatten. Enteren
maar en de buit binnenhalen! Deze originele interpretatie van het zomerse
marinethema kleurt zich in verschillende tinten groen en framboosrood.

Kikkers met veerkracht
Hyperkinetische kikkers springen van het ene lelieblad naar het andere om
in de vlucht een lekkere libel uit de lucht plukken. Of ze houden zich
roerloos onder het wateroppervlak om dan plots uit te halen. De kikkerclan
maakt er een wedstrijdje van om de meeste insecten te vangen en kwaken het
uit van plezier. En ze springen om het hoogst. Dat kan dankzij hun stevige
achterpootjes die wel springveren lijken. En wanneer ze moe zijn en hun
buikje vol is, liggen ze heerlijk te zonnen in het water.
Groen in verschillende tinten en geel en blauw zijn de belangrijkste
kleuren van dit thema.
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Nette nijlpaarden
Woody verwelkomt deze zomer een andere, uit de kluiten gewassen
“waterfanaat”: het nijlpaard. Nijlpaarden hebben een log lijf van bijna
3 ton en korte pootjes waarmee ze verrassend snel kunnen lopen. Hun oren,
ogen en neus zitten hoog op hun kop zodat ze zich bijna helemaal onder
water kunnen verstoppen om alles goed in de gaten houden. Nijlpaarden
brengen het grootste deel van de dag in het water door en komen pas ’s
avonds aan land om te grazen. Vooraleer onze Woody Hippo naar bed gaat,
neemt hij altijd een heerlijk bad, in het gezelschap van zijn eendjes.
Dit thema draait rond geel, rood en blauw.

Woody, een hechte familie
Woody Family is en blijft het hart van de Woody-collectie. De drie
dierenthema’s en hun respectievelijke kleurencombinaties vormen de rode
draad doorheen het gamma nightwear. Heel wat modellen lopen door van
2 jaar tot XXL. Naast opvallende dierenprints zien we ook discretere,
ttweekleurige all-over prints met kleine, gestileerde dierenmotieven. En
uiteraard kunnen de veelkleurige streepjes niet ontbreken; ze maken deel
uit van het DNA van Woody.
Daarnaast heeft elke leeftijdscategorie een aantal eigen modellen. Zoals
het Little Woody gamma voor de allerkleinsten van 0 tot 18 maanden met een
brede keuze aan kruippakjes, talrijke combinaties van shorts en truitjes,
jurkjes met volants en bijhorende pamperbroekjes. De jasjes met kap houden
de ukjes lekker warm op frisse zomeravonden. Voor de volwassenen zijn
er discrete outfits in de kleuren van de drie thema’s. Zoals shorts en
gestreepte of effen T-shirts, combinaties van een jersey T-shirt en een
geweven short en effen kamerjassen voor de mannen. Kersverse mama’s die
borstvoeding geven, hebben een ruime keuze aan doorknooppyjama’s en jurken.
Voor warme zomernachten zijn er mouwloze nachtjurken en shorts met topjes.
Effen kamerjassen en modellen met rits tussen home-dress en kamerjas maken
het aanbod compleet.

Fashion Bodywear
De ondergoedcollectie voor de jeugd van 2 tot 16 jaar kleurt zich in de
seizoenstinten, wat uitnodigt tot een coole mix & match van singlets,
T-shirts en slips in strepen en effen modellen voor de jongens. De meisjes
hebben de keuze tussen effen, gestreepte en bedrukte modellen met het
bekende oogjesmotief, afgewerkt met een contrasterend biesje. Hier reiken
de modellen van topjes, hemdjes en eerste behaatjes tot drie slipmodellen.
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Accessoires: van geboortegeschenken tot kleurig bedlinnen
De wereld van Woody omvat tal van accessoires. Voor de allerkleintjes
is er een uitgebreide baby-uitzet, van slaapzakken in verschillende
maten, over slabbetjes, fopspeenhouders, mutsen, knuffels, sokjes en
pantoffels tot badcapes en wikkeldekentjes. Voor kinderen en volwassenen
zijn er hoogwaardige dekbedovertrekken in diverse strepen, ruiten, grote
dierenprints en all-over prints en bijpassende kussenslopen. Pantoffels
met guitige Woody oogjes of ballerina’s met strikjes matchen perfect met
de kleuren van de collectie. Sleutelhangers in de vorm van de dieren,
ballonnen of strandballen vormen leuke goodies die de zomerpret nog een
extra boost geven.

Woody Girlzzz: ijsjes en een schijfje citroen
Woody Girlzzz zien het komende zomer fris en pittig. Een eerste thema
draait rond verfrissende citroenen. All-over prints van deze vrucht in
gestileerde versie sieren tops en nachtjurken met ruches, driekwart- en
kniebroeken, jumpsuits, playsuits en shorts. Liever wat meer glitter?
Citroenschijfjes gevormd door geborduurde pailletten zien er best pittig
uit.
En wat zou een zomer zijn zonder ijsjes? Het tweede thema draait inderdaad
rond kleurige ijsjes en frisco’s. Ze duiken op als all-over print of in
geborduurde versie met pailletten.
Daarnaast brengt Woody Girlzzz een strandlijn met strandlakens en hippe
strandtassen in de thema’s van de collectie en een reeks badpakken,
bikini’s en topjes met een bijhorend broekje, royaal versierd met ruches.
Een bijhorende badjas vormt de ideale metgezel voor de weg van en naar het
strand.

Woody Boyzzz
Stoere camouflageprints, gestileerde bladmotieven en onregelmatige strepen,
daar draait het om bij Woody Boyzzz. T-shirts en shorts in verschillende
motieven worden onderling gemixt tot een eigenzinnige look. Leuk zijn de
onverwachte details zoals oranjegele stropsluitingen en details in de kraag
of contrasterende borstzakjes.
Nieuw zijn de surfshorts in toon op toon bladmotieven en met een handig
achterzakje.

Mini Woody: vliegtuigen, luchtballonnen en lekkere aardbeien
Tijdloos en stijlvol, zo kunnen we Mini Woody omschrijven. De collectie
voor baby’s van 0 tot 12 maanden, vertaalt zich in blauw, roze en

3

lichtgrijs, in combinatie met wit.
Het roze thema is gelinkt aan heerlijke aardbeien en witte bloemen, een
motief dat ook als all-over print bestaat.
Op de blauwe outfits prijkt een vliegtuigje dat onze kleine prinsjes
meeneemt naar droomland. Het wit-grijze thema is een mixed thema met
luchtballonnen voor stoere avonturiers in de kiem en aardbeien voor de
meisjesoutfits die versierd zijn met ruches. De Mini Woody collectie
bestaat uit kruippakjes met sluiting vooraan of achteraan, shortjes en
T-shirts, jasjes met een kap, T-shirts met lange mouwen en lange broeken
in jeanslook voor een stoer effect. Voor de mini-meisjes zijn er jurkjes
met een nostalgisch kraagje en een bijhorend pamperbroekje met ruches,
jasjes in A-lijn, tunieken met een volant en een legging en de bijhorende
bodywear.
Accessoires zoals badcapes, dekbedovertrekken, slaapzakken, slabbetjes,
mutsen, sokjes en pantoffels vormen dan weer gedroomde geboortegeschenken.

Met Woody naar het strand
De beachcollectie van Woody blijft uitbreiden met hoogkwalitatieve swimwear
en coole surfshorts. Voor de allerkleinsten zijn er comfortabele broekjes
in zacht sponsfluweel, verkrijgbaar in een waaier van kleuren, in effen
versie of met strepen. Tweedelige zwempakjes bestaande uit een short en
T-shirt beschermen de kleintjes niet alleen tegen de zon, maar zijn ook
praktisch voor de pamperwissel.
Voor mini meisjes tot 18 maanden zijn er T-shirts met bijhorende slipjes
met volants, bedrukt met de dieren van de zomerlijn.
De meisjes van 2 tot 16 jaar hebben de keuze tussen effen strandjurken met
een volant en strikjes op de schouders, playsuits met of zonder streepjes
en shorts met schuine zakjes in fuchsia, blauw, oranje en geel. Naast de
beachkledij die zich ook prima leent als casual outfits voor de vakantie,
is er ook een lijn badpakken, bikini’s en tweedelige zwempakjes met top en
slip, met of zonder volants, in effen of bedrukte versie.
Voor de jongens vanaf 2 jaar zijn er shorts in effen of gestreepte versie
met regelbare stroptaille, een hele resem zwemshorts in elastische versie
en supercoole surfshorts in geweven versie, met W-vormige logoprints of
bedrukt met de dieren van het seizoen
Teenslippers, strandlakens en badcapes maken de beach-outfit compleet.
www.woodyworld.com
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CONTACT
JellyCoe Headquarters
Cathy de Rooij – head of marketing
Kaarderijstraat 69 - 9000 Gent – Belgium
(+32) 9-217 00 89 - press@jellycoe.be
Press agency
Media Mania
(+32) 3-213 07 45 - info@mediamania.be
www.mediamania.be
---------------------------------------------------------------		
De foto’s kunnen in hoge resolutie gedownload worden
		op www.woodyworld.com
----------------------------------------------------------------
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