
De lente roept: Dit zijn de mooiste lente jacks van dit jaar! 

 

Hamburg, 1 maart 2017 – Wie kent het niet? Heb je net de perfecte winterjas gevonden en 

plotseling staat de lente al voor de deur. Wat trek je dan aan? De donsjas laat je na een paar 

minuten al zweten en een zomerjas is toch al snel te koud. 

 

Hangt er al een nieuwe tussenseizoensjas in jouw garderobe? Helaas nog niet. Die 

afgedragen jas van vorig jaar dan maar? Die is al iets te veel gebruikt. Gelukkig is er nog 

online shoppen! Dat bespaart tijd, het wachten in de rij voor de pashokjes en de kassa, en 

zelfs ook geld: www.stylelounge.nl heeft al veel nieuwe lentejassen klaarstaan. Daarmee ga 

je deze keer voorbereid de lente in en kun je je dikke winterjas eindelijk weer in de kast 

opbergen. We hebben een paar van de mooiste modellen voor je op een rijtje gezet: 

 

1. MONA wolmantel 

Heb je zin in felle, vrolijke lentekleuren? Dan is deze mantel van MONA de 

perfecte keus voor jou. Door de grote sjaalkraag en brede riem is het met 

casual sneakers en een chique jurk met hakken te combineren – zo haal je 

een allround talent in huis! 

https://www.stylelounge.nl/p/16045236/Wollen-jas-delmod-camel  

 

 

2. Leren jack van Ibana 

Zodra de temperaturen omhoog gaan is het eindelijk 

tijd om je leren jacks uit de kast te halen. Zoek je nog 

een mooi exemplaar? Dan is deze blauwe biker jack van Ibana een fijne 

afwisseling met het eeuwige zwart! Deze zachte jas met stoere kraag en 

asymmetrische rits voegt aan elke outift wat extra’s toe. 

https://www.stylelounge.nl/p/17644995/Ibana-AFTER-EIGHT-Leren-jas-

feeling-blue-black  
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3. Gaastra tussenseizoensjas 

Ja, ook mannen zoeken in deze tijd van het jaar naar de perfecte 

tussenseizoensjas. Olijfgroen is en blijft een must have en is makkelijk te 

combineren. Met deze jas kan er gegarandeerd niets fout gaan. Zo kom 

je de hele lente goed gekleed én warm door! 

https://www.stylelounge.nl/p/13158270/Gaastra-

Gewatteerde-Jas-Jones-groen-Heren  

 

 

4. Django biker jack van Tigha 

Met deze biker jack van Tigha haal je de ideale tussenseizoensjas in huis. 

De fluwelen stof geeft de jack een stoere maar elegante look, en de 

smalle pasvorm toont het mannelijke figuur optimaal. Een mooie en 

stijlvolle variant op de klassieke biker jack!  

https://www.stylelounge.nl/p/16744506/tigha-

Jassenvoorhettussenseizoen-Django  

 

 

Over StyleLounge 

StyleLounge is het eerste internet platform voor een directe vergelijking van prijs en 

beschikbaarheid voor fashion en lifestyle items. Kort na de oprichting van het in Hamburg 

gevestigde bedrijf waren er al meer dan 300 online shops op de website verenigd, met samen 

meer dan 3 miljoen producten. 

Onder leiding van Johannes Heinen en Guido Lange werkt een team van 40 medewerkers 

klanten een makkelijk en prijs-gericht systeem aan te bieden om mode en lifestyle producten 

mee te vinden en vergelijken. 
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