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Nyt mærke i badetøj for mænd
af Thomas R. Kristensen

Del på Facebook

I Los Angeles har Vanwolff præsenteret sin første kollektion med
badebukser for mænd. Over 300 fans deltog i opvisningen på the Abbey i
homokvarteret West Hollywood, for at se de frække modeller i sexet
swimwear.
Varwolffs badetøj er delt op i to undermærker: Prey har
dyremotiver som en del af designet, mens Essentials er
badetøj i mere klassisk, men samtidig innovativ stil, hvor
man kan vælge mellem fire klare farver.
Bag Vanwolff står den canadiske designer, Andrew Maxin,
som har boet i Los Angeles gennem de seneste knap ti år.
Han er i forvejen kendt med modebranchen, da der er en
del andre designere i hans familie.
"Vi er utroligt taknemmelige over det imponerende
fremmøde, entusiasmen og støtten fra vores fans. De
seneste syv måneder har været en utrolig oplevelse, og vi
glæder os til at udvide vores kollektion fremover," siger
Andrew Maxin ifølge en pressemeddelelse.
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Badetøjet fås både som briefs og trunks, og ud over Vanwolff-mærket medfølger et citat – som for eksempel I
Promise To Behave This Summer og Looking for Trouble.
Andrew Maxin lægger vægt på, at Vanwolff har en original stil, fri af hæmninger, og "noget som du vil føle dig
godt tilpas i, både på stranden og henslængt til et pool party."
Selve produktionen foregår også i Californien, hvilket er noget af det nye hippe i en tid, hvor meget dyrt
modetøj ellers bliver produceret af underbetalte medarbejdere på fabrikker i den tredje verden. Vanwolff
flasher gerne, at de producerer i hjemstaten, med et tydeligt printet et "Made in Cali" på både æske og tag.
Tjek den ny kollektion ud på vanwolff.com
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