
Jurk 59,95

Broek ¤ 39,95

Oorbellen ¤ 6,95

Shirt ¤ 34,95 
Sleehak ¤ 39,95

Tasje van ¤ 19,95 

voor ¤ 9,95

Short ¤ 29,95

Top ¤ 19,95

Bomberjack ¤ 59,95

Van stoer tot  
chique met  
een zomers  

bomberjasje

Shoeby’s personal shopper 
Kiki helpt klanten bij het  
samenstellen van de perfecte 

look. “Oorspronkelijk werden 
bomberjacks door piloten  

ge dragen, in groen of zwart. Inmid-
dels is er een hoop veranderd, want de  
zomerbomber anno 2017 is er in heel veel 
verschillende kleuren en stoffen, met en 
zonder opdruk of print. Er zijn zo veel  
outfits waar dit jasje perfect bij kan worden 
gedragen: sportief, stoer én stijlvol.”

A A N  D E  K A N T
Ook zomerse kant combineert prachtig 
met een bomberjasje. Het geeft een stoere 
look meteen een vrouwelijke touch. Draag 
bijvoorbeeld een kanten topje onder het 
jasje, of kies voor een bomber die zelf van 
kant is gemaakt. Helemaal in stijl? Ga  
dan voor kant op kant, zoals het setje  
hiernaast. Een zwart shortje houdt het  
spannend.

K L A S S I E K E R :  Z WA R T &  W I T 
Onmisbaar in de (zomer)garderobe is de 
klassieke combinatie van zwart en wit. 
Kies bijvoorbeeld een zwarte haltertop en 

een witte, nauwsluitende broek als basis. 
Bij deze combinatie past elk bomberjasje. 
Een zijden exemplaar geeft de outfit een 
chique uitstraling, suède maakt het stoer, 
met een printje wordt het sportief. Lekker 
opvallend: een jasje met geborduurde 
bloemen op de rug. 

J U R KJ E  E R B I J ?
Een simpele manier om de bomber een  
supervrouwelijke twist te geven: combi-
neer het jasje met een rokje of jurkje. Van  
plissérok tot A-lijn, of een mooi jurkje van 
kant. Ook mooi in zachte pasteltinten.

D E  B O M B E R  I S  E E N  
B L I J V E R TJ E
Met een zomers bomberjasje zitten we 
goed deze zomer, te koop in de Shoeby-
winkel of op shoeby.nl. Wie graag  
persoonlijk wil worden geadviseerd, kan 
naar een Shoeby-winkel gaan. Daar staan 
personal shoppers klaar om te helpen met 
stylingsadvies. 

PS: Als de zomer voorbij is, hoeft de  
bomber niet de kast in. Draag hem lekker 
door, als vest of colbertje.

Het populaire bomberjasje is deze zomer stijlvoller dan ooit.  
Prima te combineren met allerlei kledingstijlen en o zo handig  

als het ’s avonds toch wat fris wordt.

VOOR MEER INSPIRATIE EN STIJLADVIES GA JE NAAR DE         DICHTSTBIJZIJNDE SHOEBY-WINKEL OF NAAR SHOEBY.NL

Geen zomer 
zonder bomber

LIBELLE SAMEN MET SHOEBY


