Van trashy naar classy: badslippers zijn het nieuwe fashion item!
De badslippers die bekend staan om de vaders
die ze dragen met witte sokken erin of om de
groepjes hangjongeren die erop rondslenteren,
zijn in de laatste jaren omgetoverd in het
nieuwe fashion item! De klassieke Adidas
slippers zijn al een tijdje te vinden in vele
kledingkasten van hipsters, modellen, bloggers,
tv-sterren en Instagrammers. Alhoewel nog niet vele het durfde om ze in het openbaar te
dragen. Best logisch, het zijn namelijk badschoenen die eigenlijk in de douche of in
zwembaden thuishoren.

Wie had het gedacht dat badschoeisel zo een grote trend zou worden? Toch zien we nu dat
vele merken zoals Topshop, H&M en Zara deze slippers in verschillende soorten verkopen. Ze
zijn vrijwel uitgegroeid tot een absolute musthave die ieder moet hebben. Het maakt uit of ze
gedragen worden op vakantie, tijdens een etentje met vriendinnen of op een bruiloft, voor
elke gelegenheid zijn er de juiste badslippers.
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Zwembad of streetstyle, alles is mogelijk.

De klassieke Adidas slippers lijken het beste voor een
bezoekje aan het zwembad maar niets in minder waar.
En alhoewel ze er dus uitzien als badschoenen worden
ze inmiddels gezien als een echt fashion item die ook
ver weg van zwembaden gedragen wordt, zoals Gigi
Hadid bewijst met haar Streetstyle look. Opmerkelijk
is ook dat dankzij de populariteit van de Adidas
badslippers ook andere sportmerken hun slippers de
trendy vorm hebben gegeven en hierdoor een enorme
verscheidenheid is ontstaan aan badslippers die in het
dagelijks leven gedragen kunnen worden!

SNM Style Net Media GmbH | Große Reichenstr. 27 | 20457 Hamburg | +49 (0) 40 228 170 060 | info@stylelounge.de | www.stylelounge.de
Bank: Hamburger Sparkasse AG | IBAN: DE 68 2005 0550 1238 1935 26 | BIC: HASPDEHHXXX
Managers: Johannes Heinen, Guido Lange | Amtsgericht Hamburg HRB 131132 | USt-ID-Nr. DE 293 919 582

Hoe kan men de Trend-Pieces het beste combineren?
Natuurlijk past niet elke schoen bij elke outfit.
Maar met de badslippers is het in principe
makkelijk. Ze zijn met alles te combineren of het
nou een chique of casual outfit is. Ze kunnen
bijvoorbeeld gecombineerd worden met een
chique jurk (zie foto). Zo downstylen ze de jurk en
kan men de jurk makkelijk overdag dragen.
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Of in gewaagde trendsetter style!
Echter de trend gaat nog veel verder. De vorm van de
badslippers heeft zich in de loop van de tijd ontwikkelt
en met name designers en modeketens als Givenchy,
Topshop en Zara hebben zich hierdoor laten inspireren.
Of het nu met prints, gespen of hakken is, of uit leer,
bont

of

rubber

bestaat,

alle

stijlen

zijn

vertegenwoordigd. Zo kan iedereen de passende slipper
voor de juiste gelegenheid vinden.
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Foto’s:
Gebloemde slippers van Alberta Ferretti: https://www.stylelounge.nl/p/19337058/Mia-Mule-Pool-Slides?SL_f=STYLE5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FZoeken%3Fpage%3D1%26brand%3D47%26search%3Dslides%
26SL_f%3DSTYLE-5864.1
Roze Puma: https://www.stylelounge.nl/p/20222327/Logo-Pool-Slides?SL_f=STYLE-5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%2FSlippers%3FSL_f%3DSTYLE5864.1%26search%3Dpuma
Blauwe Adidas: https://www.stylelounge.nl/p/2377846/Adilette-Training-Shoe?SL_f=STYLE-5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%2FSlippers%3FSL_f%3DSTYLE5864.1%26search%3Dadidas
Rode Adidas: https://www.stylelounge.nl/p/18281907/Adilette-Red?SL_f=STYLE-5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%2FSlippers%3FSL_f%3DSTYLE5864.1%26search%3Dadidas
Bild Gigi Hadid: http://www.whowhatwear.co.uk/adidas-sandals-ugly-shoe-fashion-people
Bild designdschungel: Instagram @designdschungel
Zwart Givenchy: https://www.stylelounge.nl/p/18098551/Studded-Buckle-Slides-Leather-polyurethane-metal-other-rubber?SL_f=STYLE5864.1&utm_expid=102884450-9.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%3FSL_f%3DSTYLE5864.1%26search%3Dstudded%2520buckle%2520slides%26rtocat%3D0
Blauw met jewels and pearls van Tory Burch: https://www.stylelounge.nl/p/18305201/Jewel-And-Pearl-Embellished-Slides?SL_f=STYLE5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%3Fpage%3D1%26search%3Dslides%26SL_f%3DSTY
LE-5864.1
Roze Joshua Sanders: https://www.stylelounge.nl/p/18100915/Denim-Bow-Slides?SL_f=STYLE-5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FZoeken%3Fpage%3D1%26brand%3D33001%26search%3Dslid
es%26SL_f%3DSTYLE-5864.1
Bild Samieze: http://samieze.com/?p=5631&preview=true
Roze Puma met strik: https://www.stylelounge.nl/p/21373423/Slippers-Silver-Pink-silver?SL_f=STYLE-5864.1&utm_expid=1028844509.vSKLmHplR3iy2Bgesi2qow.1&utm_referrer=https:%2F%2Fwww.stylelounge.nl%2FSchoenen%2FSlippers%3FSL_f%3DSTYLE5864.1%26search%3Dpuma
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Over StyleLounge
StyleLounge is het eerste internet platform voor een direct prijsvergelijking en beschikbaarheid
van fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting heeft het in Hamburg gevestigde bedrijf
meer dan 300 online shops, met meer als drie miljoen producten op de website verenigd.
Onder leiding van Kay Schlaaff en Guido Lange werkt een team van 45 medewerkers eraan
om klanten door middel van een makkelijk en prijsgericht systeem toegang te verlenen tot
meer dan 5.000 merken.

Perscontact StyleLounge
Jessica Wieten
E-Mail: jessica.wieten@stylelounge.de
StyleLounge GmbH | Große Reichenstraße 27 | 20457 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 609 468 190

www.StyleLounge.nl
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