
Det danske herrebrand LOOW, står bag en nytænkning af den klassi-
ske T-shirt, som vi kender den. LOOW designer kvalitets T-shirts, med 
lange og korte ærmer, til mænd – i Merinould. 
Her er tale om dansk fremstillet Merinould, den fineste af slagsen, 
som nedbryder svedlugt, optager fugt, og sidst men ikke mindst, er en 
enorm behagelig tekstil mod huden. Her kan man tale om uovertruffen 
komfort. Desuden er der tænkt nøje over design, pasform og snit, hvil-
ket også gør LOOW populær hos den stilbevidste mand. Trods LOOW’s 
forholdsvis korte tid på markedet, roser kunderne brandet til skyerne 
på de sociale medier, og interessen for Merino T-shirts, som holder 
form og farve, ligegyldigt hvor ofte du vasker dem, vokser støt. 

INNOVATIVE T-SHIRTS INDTAGER MODEBRANCHEN

LOOW blev grundlagt i 2015 af 35-årige Anders Lorentzen, og det er 
ikke blot materialevalget der gør denne historie atypisk. Anders var 
nemlig Jægersoldat, da han fik idéen til at starte modevirksomheden 
LOOW. I Jægerkorpset opdagede Anders vigtigheden og kvaliteten 
af Merinould. Dette materiale kunne han bruge både i det kolde nord 
og i det varme Mellemøsten. Det 3ik ham til at tænke på, hvordan det 
kunne implementeres i en moderne hverdag, hvor forbrugeren udover 
komfort, også går op i stil og lækkert design. 

LOOW blev grundlagt i 2015, og udviklingen vil ingen ende tage. På 
forholdsvis kort tid har LOOW vokset sig store, og nye farver, produkter 
og snit er hele tiden under udvikling.

VI GLÆDER OS TIL AT VISE JER MERE.

HVORFOR MERINOULD? 

STØRRELSER PRISER FARVER

Small – XX-large 499-599 kr. Asphalt
Ocean
Forest
Ash
Oxblood

Ønsker du yderligere information, er du mere end velkommen til at kontakte os på press@loow.co

Stifter Anders Lorentzen kan kontaktes på anders@loow.co eller telefon 3162 5331

Find os på nettet     WWW.LOOW.CO     FACEBOOK.COM/LOOWCPH     INSTAGRAM.COM/LOOWCPH
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