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Silk & Beach wil vrouwen meer laten genieten van het strand en de zorg om het vinden van een mooie, 

perfect passende bikini wegnemen. Bij Silk & Beach staat de pasvorm centraal en kun je de bikini zelf 

samenstellen uit verschillende type topjes, broekjes en maten zodat deze precies past. Want ‘every 

BODY is different’: een bikini moet mooi zijn én goed passen, alleen dan zie je er fantastisch uit op het 

strand!  

 

Het Amsterdamse beachwear merk Silk & Beach speelt in op het feit dat maar liefst 80% van de vrouwen aangeeft 

dat het moeilijk is om een mooie bikini te vinden. Dat ligt volgens deze vrouwen grotendeels aan de pasvorm en 

het feit dat een bikini meestal maar in één stijl of als vaste set verkrijgbaar is. Silk & Beach maakt het verschil en 

biedt per kleur of print altijd minimaal twee verschillende typen topjes en broekjes, zodat een bikini perfect bij je 

lichaam past. En dat is precies wat de twee onderneemsters Matty Witteveen en Carmen Coenen in het hoge 

segment van de markt misten. Het aanbod bikini’s met een goede pasvorm is vaak wat oubollig en veel modieuze 

bikini’s missen weer de pasvorm. Een vrouw ziet er een stuk beter uit in een bikini die ook een goede pasvorm 

heeft. En als je er goed uit ziet, voel je je lekker en kun je echt van het strand genieten.  

 

De bikini’s van Silk & Beach zijn gemaakt van luxe materialen en accessoires, afkomstig uit Italië. En dat zie je. De 

stof voelt heel zacht aan, verkleurt niet en blijft mooi. De bikini’s zijn stijlvol en glamourous, en hebben een 

kosmopolitische uitstraling. Dat de inspiratie ook uit Nederland komt, zie je bijvoorbeeld aan het ontwerp van 

Dutch Heritage, een prachtig dessin met verfijnde accessoires. Silk & Beach richt zich op het hogere 

marktsegment. Een broekje en topje samen zijn verkrijgbaar van €119,90 tot €149,90. De bikini’s zijn vanaf eind 

maart gemakkelijk te bestellen op www.silkandbeach.com. Kijk alvast voor een preview van de collectie. Silk & 

Beach heeft ook een kinderlijn voor meisjes van 4 tot en met 9 jaar.  

 

Dress up your bikini! Silk & Beach introduceert als eerste merk bikini-juwelen: accessoires van verschillende 

materialen die je op de bikinibandjes kunt rijgen om deze te verfraaien en te personaliseren. Elke dag een andere 

look kan nu met deze bikini-juwelen. Ook bikiniriempjes zijn los te koop om een hipster of broekje net wat meer 

glamour en stijl te geven.  

 

Carmen: ‘Voor veel vrouwen is het elk jaar weer een enorme opgave om in te kleine pashokjes met te fel licht een 

bikini te passen. Bij Silk & Beach bestel en pas je gemakkelijk thuis, het hele jaar door. Dat is voor veel vrouwen 

een verademing.’  

 

Matty: ‘Wie wil er niet goed uitzien op het strand? En wat is er kwetsbaarder dan in je bikini op het strand lopen? 

Het antwoord zit in onze merkboodschap. Silk & Beach: de kunst van het strandgenieten. Luxe, stoer en vrouwelijk 

– met een perfecte pasvorm.  

 

De twee onderneemsters waren ook te zien in het programma Ik Begin op Net5. Kijk op 

http://www.net5.nl/programmas/ik-begin/videos/seizoen-1/aflevering-5-beach-wear-label/ik-begin-aflevering-5 

 

 

Beelden en persberichten zijn ook te downloaden via onze Pressroom op de Cream PR website. Heb je nog geen account? 

Mail dan je aanvraag naar roel@creampr.nl , je aanvraag wordt dan zo snel mogelijk in behandeling genomen.  

Wilt u deze persberichten niet meer ontvangen? Mail dan naar dit e-mailadres met als onderwerp "verwijder".  
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