De terugkeer van de Donkervoort-kledinglijn

Donkervoort en Only for Men introduceren exclusieve Donkervoort Wear

Lelystad, 21 maart 2017 – Ook in 2017 zal Donkervoort Automobielen zich verder vernieuwen, verdiepen en verbreden. Door
de introductie van de splinternieuwe Donkervoort D8 GTO RS en met de opening van een tweede vestiging in de prachtige
Classic Remise Düsseldorf (D). Meer dan ooit tevoren is Donkervoort te vinden op prestigieuze, legendarische en
zinnenprikkelende nationale en internationale evenementen. En daar blijft het niet bij! De toegang tot het iconische
Donkervoort-gevoel zal in 2017 toegankelijker worden voor een veel grotere groep (auto)liefhebbers. Dit voorjaar introduceert
Donkervoort Automobielen – in samenwerking met het bekende Nederlandse kledingconcern Only For Men – met gepaste
trots de Donkervoort Wear: een exclusieve, casual chique, kledinglijn voor mannen die zich identificeren met de kernwaarden
van Donkervoort.

Donkervoort Wear
Elk item in de Donkervoort Wear is ontworpen om de activiteiten en levensstijl van de echte Donkervoortrijder (en –liefhebber)
te weerspiegelen. Overeenkomstig de wijze waarop Donkervoort zijn sportwagens bouwt, bestaan de Donkervoort Wearcollecties uit hoogwaardige materialen en heeft deze een luxe afwerkingsniveau.

De eerste Donkervoort Wear-collectie door Only for Men bestaat uit colberts, truien, overhemden en polo’s, die de
karakteristieke merkwaarden van beide merken reflecteren. In de voorjaarscollectie vind je ook een speciale RS-polo die
verwijst naar de splinternieuwe Donkervoort D8 GTO RS. Tevens zijn vanaf mei een aantal ‘Donkervoort Icons’ in de collectie
opgenomen, die het echte Donkervoort-gevoel nog verder onderstrepen. Een opvallend item uit deze Icons Collection is
bijvoorbeeld een lichtgewicht colbert, welke geheel kreukvrij blijft in elke situatie. De drager van dit jasje stapt – ook na het
vertonen van zijn stuurmanskunsten tijdens een uitdagende toertocht – weer volledig representatief uit zijn Donkervoort.

No compromise & live like you drive
Amber Donkervoort: “Een fantastische nieuwe uitbreiding van het merk Donkervoort en een vervulling van een lang
gekoesterde wens. Onder het motto No compromise & live like you drive werkten we in het afgelopen jaar in nauwe
samenwerking met Only for Men aan deze toevoeging aan de Donkervoort-belevingswereld. We bogen ons over vragenstukken
als “wat past het beste bij de Donkervoortrijder en -liefhebber?” en “wat zit het meest comfortabel tijdens het rijden?”. We zijn
dan ook trots om de Donkervoort Wear – samen met Only for Men – te mogen onthullen. We verheugen ons op een mooie
start en een toekomstige verdere uitbreiding van onze aansprekende kledinglijn.

De Donkervoort Wear (voorjaar-/zomerseizoen) is vanaf maart 2017 exclusief verkrijgbaar bij de (online) shops van
Donkervoort Automobielen en Only for Men.
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