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SUSTAINABLE BLUE 
BIJ DICK.AND.CO

KUYICHI
De oprichters van Kuyichi -NGO Solidaridad- waren geschokt 
door de verontreiniging en armoede die zij 15 jaar geleden bij 
de reguliere katoenproductie zagen. Zij besloten organische 
katoenproductie op te starten en te introduceren in de fash-
ion industrie. De naam Kuyichi is afgeleid van de Peruaanse 
God van de regenboog die kleur bracht in de samenleving. 
Pure Denim, Pure Goods.

DENIM 
UNIVERSITY
TOEGANG VANAF 19.00 UUR 

START 19.30 UUR

11 OKTOBER 
KUYICHI  

18 OKTOBER 
NUDIE JEANS (NEW IN STORE)

8 NOVEMBER 
KNOWLEDGE (COTTON APPAREL)

AANMELDEN VIA 
INSTA | FACEBOOK | IN DE WINKEL.

AANMELDEN KAN NOG OP DE DAG ZELF!

Wij geven om onze en jullie toekomst. Daarom vinden wij 
het belangrijk om ons steentje bij te dragen aan een  

duurzamere kledingindustrie. Alleen merken die kritisch 
zijn en zich bezig houden met hun effect op het milieu 

worden door ons verkocht.  
De meest sustainable merken op dit moment zijn:

KUYICHI, NUDIE JEANS EN KNOWLEDGE

Jeff 
3301 slim G-Star 

De eerste broek die ik hier 
heb gekocht en een aankoop 

waar ik geen spijt van heb. 
Een stevige jeans, maar met 
voldoende stretch zodat je 
je toch lekker kunt blijven 

bewegen. Echt een aanrader!

Hellen 
Lynn G-Star 

Echt een favoriete denim heb 
ik eerlijk gezegd niet. Elke 

denim die ik koop moet een 
favoriet zijn. Dit is de eerste 

denim die ik kocht toen ik 
vorig jaar kwam werken bij 

Dick.and.Co. Een van de 
vele toppers die nog zullen 

volgen!

Nadine 
Lean Dean Nudie 

Doordat dit een unisex jeans 
is, zit hij machtig lekker. Niet 
te strak en niet te laag, maar 

toch vrouwelijk. Awesome.

Tessa 
501 crop Levi’s

De Levi’s 501 heeft een super 
toffe fit! Deze stoere broek zit 

geweldig en super lekker.

Elijanne 
Tight Terry Nudie 
Skinny fit, stoer, top 

pasvorm. Kleur donkergrijs 
combineert perfect en mak-
kelijk. Maar het kan volgende 
week ook zo weer een andere 

zijn... Love denim.



WE ARE KNOWLEDGE
It is our mission to inspire change in the clothing industry
 
Duurzaamheid heeft vanaf de start in 1969 centraal gestaan 
bij KnowledgeCotton Apparel. Pas de laatste jaren begint de 
wereld zich meer open te stellen voor duurzaamheid in de 
mode. Als pionier in duurzame kleding ziet Mads Mørup, CEO 
en oprichter, dat steeds meer mensen nieuwsgierig zijn naar 
hun manier van werken. De vraag naar producten neemt toe. 
“Mensen willen verantwoord consumeren. Als bedrijf zijn we 
nooit relevanter geweest dan vandaag en het biedt een plat-
form om onze boodschap te verspreiden.”

Tegenwoordig willen mensen het verschil maken. Door hun 
consumptiepatronen te herzien, kunnen mensen de industrie 
dwingen om te veranderen. Wij helpen daarbij door voor  
duurzame merken zoals KnowlegdeCotton Apparel te kiezen. 

DE BANK
Deze bank hebben we 36 jaar 
geleden (1983) gekocht.  
De 4800 van het merk 
Gelderland. Deze bank wordt 
nog steeds verkocht, maar 
wij laten hem nu voor de 
tweede keer bekleden en 
opvullen bij Carlos in huis  
uit Deventer.
Duurzaam produceren is 
één, maar duurzaam met je 
spullen omgaan is minstens 
zo belangrijk.’ 
#werecycle #besustainable 
#belikedick

NEW BRANDS MEN | KULTIVATE | PROFUOMO  WOMEN | LEE | ESTHRZ

NUDIE JEANS
De passie voor biologisch katoen zorgde voor de oprichting 
van Nudie Jeans. De ruwe, onbehandelde stof werd destijds 
weinig gebruikt en het werd niet omarmd door consumenten. 
Conventioneel katoen zorgt voor maar liefst 25% van het 
wereldwijde gebruik van kunstmatige pesticiden. Gedreven 
door overtuiging en vastberadenheid startte Nudie Jeans het 
proces voor een volledig organisch denimmerk gemaakt van 
organisch katoen. Sinds 2012 wordt de gehele Nudie Jeans 
collectie gemaakt van 100% biologisch katoen. Nudie Jeans 
zijn niet ontworpen om een paar keer te worden gebruikt 
en vervolgens te worden weggegooid. Het bedrijf koestert 
jeans die een deel van jezelf worden wanneer ze lang worden 
gedragen - een tweede huid. Nudie Jeans werkt alleen met 
leveranciers die dezelfde waarden delen. 

Dick 
511 Levi’s 

Dit is gewoon een normale 
broek, niet te strak, niet te 

wijd, niet te hoog, niet te laag. 
Gewoon een fijne broek.

Daphne 
Nora Kuyichi

Dit is mijn favoriete denim 
omdat hij mega comfortabel 

is en de perfecte wassing 
heeft!

Ilona 
Jenna Kuyichi 

De pasvorm is goed, bij zowel 
de taille als de benen, en de 

jeans heeft een toffe wassing.

Cato 
Arc super skinny G-Star 

Deze SKINNY voelt aan als 
een echte denim, maar toch 

kun je er altijd vrij in bewegen 
door de kleine hoeveelheid 
stretch en de extra details 

van de Arc.



OPENINGSTIJDEN

Maandag  13:30 - 18:00

Dinsdag  09:00 - 18:00

Woensdag  09:00 - 18:00

Donderdag  09:00 - 18:00

Vrijdag  09:00 - 21:00

Zaterdag  09:00 - 17:00

Aanbiedingen in deze brochure gelden zolang de voorraad strekt. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Kleuren kunnen afwijken van de foto.
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SELFWOOD

M E R K E N S E L EC T I E

CADEAU
BIJ BESTEDING VANAF 100 EURO, 
GELDIG T/M ZATERDAG 12 OKTOBER.€20.-

FASHIONCOUPON
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