PERSBER ICHT

HET PERFECTE ORANJE
OVERHEMD, DAT WAS ER
NOG NIET. NU WEL

H

erken je dat ook? Dat er een Oranjeevenement voor de deur staat, dat je
voor je kledingkast staat en denkt: wat
moet ik nou weer aan? Je wilt je wel in Oranje
kleden, maar een oranje overall of een Pletterpet gaat je net iets te ver. En dat oranje
poloshirt dat je ooit had gekocht, die is door
het wassen eigenlijk meer roze geworden dan
oranje. En net wat stijlvollere Oranje kleding is
gewoon niet te vinden. Dit was exact ons probleem.
Piekfijne oranje eyecatchers
Hoog tijd voor een nieuw geheim wapen dachten we. Een stijlvol, geheim supporterswapen
dat er verzorgd uitziet, van goede kwaliteit
én lekker zit. Twee goede vrienden hadden
hetzelfde probleem en samen namen we ons
voor om nu eens goed voor de dag te komen.
Inmiddels hebben we supermooie ShirtsofHolland-overhemden ontworpen en laten
produceren, waarin een Oranjesupporter er
piekfijn uitziet – op werk, privé en tijdens evenementen. Niet zo’n goedkoop shirt waar je
voor het eerste fluitsignaal al in loopt te zweten. Maar een kwalitatief hoogstaand dressshirt gemaakt van de allerbeste stoffen. Kortom, eyecatchers met een heerlijke pasvorm!

het WK Voetbal in Brazilië. De pasvorm is licht
getailleerd (Modern Fit) met een moderne ‘Italian spread’ boord.
ShirtsofHolland-overhemden zijn verkrijgbaar
in de basiskleuren oranje, wit en donkerblauw. De overhemden zijn online
te koop in onze webshop:
shirtsofholland.com

NU OOK
T-SHIRTS

Nu ook T-shirts
We kregen veel vragen van onze
fans of we ook niet het perfecte
Oranje T-shirt konden ontwikkelen.
Echt kwalitatieve T-shirts, die lang meegaan,
niet verkleuren en een mooie pasvorm hebben. De oranje T-shirts van ShirtsofHolland
zijn gemaakt van zogenaamd Vader-katoen,
een van de beste katoensoorten die er is.
Daardoor gaan ze lang mee en dragen heerlijk. Ze zijn licht getailleerd en van lichte
stretch, waardoor ze fijn om je lichaam sluiten. De T-shirts van ShirtsofHolland zijn net
als de overhemden verkrijgbaar in de basiskleuren oranje, wit en blauw. En uiteraard met
een fiere Oranje leeuw op de borst.
Oranje groet
et van
Sean en Mark
ark

De overhemden
Onze stijlvolle, 100% katoenen overhemden
hebben een contrasterende rood-wit-blauwe
bies in de boord en de naden, en ze zijn afgewerkt met Oranje stiksels en typisch Hollandse details zoals een schitterend geborduurde
leeuw. Ideaal voor Koningsdag en natuurlijk
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