
DE PERFECTE BIKINI IS MOOI ÈN HEEFT EEN VOORTREFFELIJKE PASVORM 

Vrouwelijk, on trend en stoer. Dat Silk & Beach bikini’s niet alleen een lust voor het oog zijn, 

maar ook een perfecte pasvorm hebben is zeker. Silk & Beach bewijst met deze collectie 

opnieuw dat comfort, een goed zittende en uitziende sexy bikini hand in hand gaan. 

CHOOSE & COMBINE FOR THE PERFECT FIT 
Met de high-end mix & match bikini’s van Silk & Beach kun je jouw eigen ideale beachlook samenstellen. Jij 

weet immers zelf het beste wat voor type top of broekje jou het mooiste staat en het lekkerste zit. Op deze 

manier kun je eindeloos combineren, want alle kleuren en prints matchen met elkaar. Vrouwelijk, frivool, stoer, 

glamourous of elegant. Kortom, Silk & Beach biedt een chique beachlook die bij jouw persoonlijkheid past. 

 

DARK SNAKE MEETS THE WILD WATERFLOWER 
De collectie is dit seizoen uitgebreid met nieuwe kleuren en dessins. Vorig jaar zag je de invloed van de jungle 

al terug in de collectie. Dit seizoen komt daar een exclusieve donkere snake print bij. Uitgevoerd in een sexy 

hipster broekje en goed te combineren met een gekleurde waterflower print. Deze print past ook heerlijk bij de 

nieuwe kleuren: oranje en nachtblauw. 

 

EXPLORATION IS INSPIRATION 
De stijlen zijn geïnspireerd op de mooiste zonnige plaatsen ter wereld, zoals Ipanema, St. Barths, Ibiza, the 

Hamptons of Seychelles. Weet je wat voor stijl goed past, dan is het eenvoudig om een andere kleur of print bij 

te bestellen in de strak ontworpen E-Boutique silkandbeach.com. Passen en mixen en matchen kan tijdens 

pop-up events die door het land heen gehouden worden. Persoonlijk advies, mooi licht, aandacht en een 

glaasje bubbels ontbreken daarbij natuurlijk niet. Veel vrouwen zien stiekem op tegen het shoppen van een 

bikini. Bij Silk & Beach hoeft dat niet; de bikini kopen is een feestje! 

 

SURVIVAL PROOF  
Leuk feitje:  Tess Milne vorig seizoen en Geraldine Kemper dit seizoen kozen voor Silk & Beach tijdens hun 

Expeditie Robinson avontuur. Zij zagen er stunning uit in hun eigen gekozen bikini look en dat onder ultieme 

survival omstandigheden. 

Voor meer persinformatie, beeld of het lenen van samples kun je contact opnemen met:  

Marije van der Made  |  MaisonPR | Tolstraat 129-1| 1074 VJ | Amsterdam | 020 6712290 | marije@maison-pr.nl silkandbeach.com 


