Home

Ondernemen

Uitgelicht: Waterdicht Amsterdam [interview]*

Uitgelicht: Waterdicht Amsterdam [interview]*
AMSTERDAM, 17 februari 2015 12:30 | Rosita van der Kwaak

Toevoegen aan Mijn Textilia

Gerelateerde berichten

Vergroten

Nieuw tassenmerk: Zhaboo [interview]*
Nieuw in Nederland: Cross Point*
Nieuw in Nederland: Frederique [interview]*
Nieuw in Nederland: Bleifrei [interview]*
Nieuw in Nederland: Lola Nomada [interview]*
Meer berichten uit: Vrouwenmode

Mascha van Horik en Judith Nelis brengen met hun label Waterdicht Amsterdam stijlvolle regenjassen voor
dames. Elegant, maar wel functioneel en gegarandeerd waterdicht.
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Waarom regenjassen?
Judith Nelis, medeoprichter van Waterdicht Amsterdam: “We merkten dat er behoefte was aan een kwalitatief
regenjassenlabel in het middenhoge prijssegment: hoogwaardige jassen met de juiste lengte, die volledig
waterdicht en ademend zijn. Het huidige aanbod in regenjassen is veelal sportief of trendy. Wij zijn daar op
ingesprongen door stijlvolle en klassieke regenjassen voor dames te ontwikkelen, die gegarandeerd waterdicht
zijn. De regenjassen worden in Portugal gemaakt en de verkoopprijzen liggen tussen €319, en €369,.”
Wat maakt de jassen van Waterdicht anders dan andere regenjassen?
“We transformeren een kledingstuk, dat tot nu toe werd gezien als noodzakelijk kwaad, in een fashion statement.
Inspiratiebron is de elegante stijl uit de jaren dertig tot en met zeventig. We hebben voor stoffen gekozen die we
qua uitstraling geschikt vonden en die prettig aanvoelden, juist niet de typische knisperende regenstof. Die
hebben we technisch laten behandelen met een gelamineerde membraan. Hierdoor en mede door de
hoogwaardig getapete naden is de jas volledig waterdicht. Waar we veel complimenten over krijgen is dat de jas
licht is, zacht en prettig aanvoelt en comfortabel zit.”

Hoe ziet de collectie er uit?
“De Straincoat, wat staat voor stylish raincoat, is er in vier modellen voor dames: twee lange en twee korte jassen.
Authentieke modellen in een functionele stof. We werken met ingetogen kleuren als legergroen en zwart, zonder
toeters en bellen. We zijn niet met mode bezig, maar met stijl. Understated chic is ons signatuur. Onze noseason
regenjas kun je het hele jaar door dragen. In de winter eventueel met een dun jasje er onder. Het zijn stijlvolle
jassen met een lange levensduur. Het is niet meer van deze tijd als een kledingstuk na een paar maanden onder
in de kast verdwijnt.”
Blijft het aanbod elk seizoen hetzelfde?
“We zullen onze basismodellen opnieuw uitbrengen met meer variaties in kleuren en stoffen. En afhankelijk van
de ontwikkelingen zullen we elk jaar uitbreiden met een nieuw model. Onze bestseller is de Classic Straincoat,
een trenchcoatmodel. Een perfecte fietsjas, waarin je totaal beschermd bent. De Straincoat kan ook als normale
jas worden gedragen vanwege de comfortabele pasvorm, uiterlijk en stofgebruik.”
Denken jullie al aan uitbreiden?
“We merken dat er ook behoefte is aan stijlvolle en comfortabele regenjassen voor mannen. We hebben al een
behoorlijke wensenlijst met waar de straincoat voor mannen aan moet voldoen. Vandaaruit gaan we de eerste
proto ontwikkelen. Maar we willen eerst de damescollectie goed en doordacht in de markt zetten. We richten ons
op modewinkels en conceptstores, maar ook op jachtwinkels en lifestyle fietsenwinkels. We hadden onze
primeur in december 2014 op de LXRY fair in de RAI. De exclusieve kledingzaak Sefa in Heemstede is ons
eerste verkooppunt. Deze winkel is gericht op luxe mode voor dames en heren en kan ons verhaal goed
overbrengen. Dat vinden we heel belangrijk.”
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Fit technician KIDS 35 dagen (Geisha Fashion)
Fit technician DAMES 3 5 dagen (Geisha
Fashion)
Sales Representative Salomon North Netherlands
(Amer Sports)
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