Collectie 2013-2014
introductie op Intirio 2-5 februari 2014 in Gent
Your Edition! speelt met kleur en dessin. Jong, fris en hip. Buiten de gebaande paden.
Flexibel. Een belevenis van kleur zonder te overdrijven vertaald in een toegankelijke
gordijncollectie met lef. Verrassende vormen, natuurlijke elementen, kleur en aandacht voor
fantasie.
Stoffen met sprankelende dessins zorgen in je interieur voor de finishing touch! Your Edition
presenteert….

Your Edition! beleeft de trends in kleur. Rood tinten combineren prachtig met vergrijsde
tinten. Je toont daarmee lef zonder te overdrijven! Naast rood vind je deze collectie ook fris
limoengeel. En brique. En brique is hip, de kleurschakeringen gaan van perzik tot steenrood
en karamel. Spannend, dat accent. Grijs verandert van een kille kleur in modisch warm met
de juiste combinatie tinten. Coloreren we met lemon en brick, dan maken we het helemaal
2014! Spelen dus met kleuren. En durven….. Inspirerend wat dat brengt.
Dessin ‘Amber’ op een fris, luchtig transparant basisdoek, bedrukt met inspiratie uit de
natuur in accentkleuren lemon, brick en rood. In combinatie met uni ‘Lucky’ wordt het
kleurrijke detail nog extra kracht bijgezet. Dessin ‘Brecht’ is wat zwaarder aangezet en geeft
met uni kwaliteit ‘Chaplin’ boeiende combinatie mogelijkheden. De verbinding tussen
interieur en natuur blijft een hot item en levert iedere collectie weer toegankelijke en
commerciële noviteiten op!

Fris en verfijnd. Bloemdessins ‘Fleur’. Your Edition! ‘gaat op de modische toer’ met
porceleinwit en bloesemroze. Een fashion musthave in je interieur met een knipoog naar
oosterse invloeden. Klassiek traditioneel en eigentijds gaan moeiteloos samen!
‘Iris’ is subtiel. Fris en charmant. Op een fris witte ondergrond een kleurrijke eyecatcher.
Beschaafd. Zonder te overdrijven. Roden en gelen kleuraccenten spelen ook hier de
hoofdrol. Uni ‘Noa’ biedt een uitgebreid kleurenpalet variërend van betongrijs tot brick en
versterkt in combinatie het modische element. ‘Merel’ is de stoere vertaling van de subtiele
‘Iris’. Voor ieder wat wils.
‘Siebe’ is een all over, stevig aangezet, drukdessin. Krachtig qua kleur. Opvallend. De in het
oogspringende rozenbottels in limoen en rood op de antraciet ondergrond zetten extra kracht
bij. Prachtig in combinatie met de kleurenreeks van uni ‘Lucky’. Een verrassend samenspel!
‘Puck’ oogt zacht, koel en is een no-nonsense doek. In kleuren uit de natuur. Van sneeuwwit
en mosgroen tot betongrijs. Een basis doek zonder pretenties. Gewoon goed. Zoals je dat
van Your Edition! kunt verwachten.
Uni kwaliteit ‘Fedde’ past eigenlijk helemaal in de natuurlijke sfeer van ‘modern nomad’.
Stevig, stoer én soft tegelijk. Knus en comfortabel. In een actueel kleurpalet. Rijke,
soepelvallende, kamerhoge stof, garen geverfd.

Your Edition! het merk
Your Edition! is een jonge en frisse Nederlandse collectie gordijnstoffen welke zich richt op
de jonge, enthousiaste consument. Qua leeftijd richt Your Edition! zich op consumenten van
0 - 40 jaar.... met een knipoog. We maken onze collectie voor enthousiaste mensen die
graag met hun interieur bezig zijn en van kleur en wonen houden!
Commerciële collectie gordijnstoffen & vouwgordijnen
Zoals men gewend is van Your Edition! zijn alle stoffen onderhoudsvriendelijk. Commerciële
instapprijzen in combinatie met spraakmakende combinaties bepalen het succes van Your
Edition! Het materiaal gebruik is uniek in prijskwaliteitverhouding. De stoffen zijn
vernieuwend, actueel en probleemloos. Bovendien combineren ze gemakkelijk met de
nieuwste verfkleuren. De combinatiemogelijkheden met de verschillende kwaliteiten
onderling zijn uniek en het materiaalgebruik is goed doordacht. Naast het vertrouwde 100%
katoen, wordt ook 100% polyester toegepast met een natuurlijke en rijke uitstraling. Zowel in
transparante varianten als dichte kwaliteiten.
Bovendien is een groot deel van de collectie vouwgordijngeschikt. Your Edition! heeft de
beste vouwgordijnkwaliteiten gebundeld in Best Basics! Een basis instapcollectie
vouwgordijngeschikte kwaliteiten. Succesvolle kwaliteiten verzameld in een bundel, stoffen
die zich stuk voor stuk bewezen hebben op het gebied van vouwgordijnen. Qua kleur, qua
transparantie, qua materialiteit. Overzichtelijk gepresenteerd in een handige bundel
aangevuld met een kleurrijk inspiratieboek. Bovendien, de basismodellen vouwgordijnen zijn
bijzonder scherp geprijsd.

Confectie via WoonTotaal
Your Edition! biedt een uitgebreid confectieprogramma aan via WoonTotaal.
Dit betekent : gemak! Concreet de voordelen op een rij:
•gratis orderhandling via geavanceerd Woontotaal pakket;
•uw order altijd in beeld via tracking & tracing;
•geen foutrisico's meer;
•alle stofspecificaties inzichtelijk bij elkaar;
•marktconforme pricing;
•minder handling;
•hoogwaardige confectie;
•meer gemak en minder risico;
•interessante introductie aanbieding.

Website
Houd de kleurrijke website boordevol inspirerende woonideeën in de gaten. Laat u
verrassen! www.youredition.nl.
Dit persbericht is verspreid door Your Edition! Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Your Edition! afdeling Marketing & Communicatie, tel. 0031 (0)492 386500 of per e-mail
info@youredition.nl Beeldmateriaal op aanvraag.
Voor verkoopinformatie kunt u tijdens kantooruren bellen met 0031 (0) 492 386430.
November 2013.

