
DRESS UP

— BLUE HOUR
Een t-shirt in een fris blauwe kleur en bijpassende accessoires in dezelfde 
kleur zorgen voor de finishing touch bij de TECHNO SUIT in hoogwaardige 
outside en inside stretchkwaliteit. De bovenstof is waterafstotend.  
De moderne styling is een voor bode van wat de avond nog in petto heeft.

— TASTEFUL
After-work of formeel, in antraciet 
ziet het pak met de extra zachte 
schouderpartij er altijd elegant uit. 
De unikleurige uitstraling ontstaat 
door het extra fijne dessin in Super 
110-scheerwolkwaliteit. Perfect  
erbij: een overhemd met een  
smalle opstaande kraag.

— GOOD COMPANY
Trendy kleuren in perfect harmonie 
met licht draagcomfort en  
inspirerende combinaties: de  
nieuwe interpretatie van het wollen 
pak met zomers bird’s eye dessin 
is helemaal compleet met een  
casual polo met lange mouw.  
Modern en elegant voor elke  
afspraak.

EXCLUSIEF VOOR U:
BIJ AANKOOP VAN EEN  
ROY ROBSON KOSTUUM ONTVANGT  
U GRATIS EEN HOOGWAARDIGE  
ROY ROBSON SUIT BAG! 
ALLEEN PRODUCTEN UIT NEWSLETTER.  
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

— STAND OUT
Stijlvol voor de dag: de slank 
gesneden TECHNO SUIT van 
scheerwol in Super-100-kwaliteit 
zorgt voor een zomerse look  
dankzij het fijn gepointilleerde  
dessin in een fris blauwe kleur.  
Het overhemd en de accessoires  
in dezelfde kleur onderstrepen  
het fraaie totaalbeeld van de outfit.  
Bij de eerste kennismaking zorgen  
de nette, leren sneakers alvast 
voor een modieus statement.

— GREAT IMPRESSION
Dankzij de innovatieve  
stretchkwaliteit biedt de  
driedelige TECHNO SUIT maximaal 
comfort en een perfecte pasvorm. 
De styling laat zien hoe modern  
de geklede look oogt in combinatie 
met een vest en stropdas. Een  
blijvende indruk is gegarandeerd.

— NIGHT SHIFT
Eveningdresscode, opnieuw  
gedefinieerd: de TECHNO SUIT  
is toonaangevend dankzij de  
waterafstotende, elastische 
scheerwol in Super 100-kwaliteit 
en de binnenvoering met  
stretcheigenschappen. Dankzij  
een stralend wit overhemd en 
hoogwaardige accessoires krijgt 
het slim fit-pak een expressieve 
look, perfect voor allerlei events.

Casual comfort gecombineerd  
met een elegante uitstraling.  
Hoogwaardige bovenstoffen en 
een voering van ademend viscose  
in stretchkwaliteit zorgen voor  
aanzienlijke bewegingsvrijheid. 
De waterafstotende ROY ROBSON 
TECHNO SUITS laten regendruppels 
naar beneden rollen, zonder vlekken 
achter te laten.
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