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Burlington Women's & Men's Legwear Lente/Zomer 2021 

Gehackt erfgoed – Traditioneel ontwerp door middel van een digitale lens 

Burlington's lente/zomer collectie combineert de traditionele waarden en oorsprong van het 

merk met de virtuele wereld. Door sterke kleuren en ongewone texturen worden klassiekers 

nieuwe klassiekers in het digitale tijdperk.  De drie deelonderwerpen van de collectie - Offline 

Hacker, Arcade Heroes en Hypernatural Reality - spelen met digitale filters, cyberspelletjes 

en futuristische ontwerpen. 

 

Het is een soort magie - door het gebruik van speciaal UV-garen veranderen de witte 

diamanten van de Burlington UV Argyle van kleur bij blootstelling aan zonlicht, waardoor 

het een echt hoogtepunt is voor mannen die graag experimenteren.  

Het grafische streepjespatroon van de Burlington Frequency Stripe prikkelt de verbeelding 

en voert u mee naar virtuele werelden. De vrouwelijke manchet van de kous rondt het 

ontwerp perfect af. 

 

Optische illusies? Nee, dit zijn de nieuwe printartikelen uit Burlington. De digitaal vervormde 

360° prints van de Burlington Holo Pepita voor vrouwen en de Burlington Illusion Rhomb 

voor mannen, laten de klassieke patronen schitteren in een futuristische gloed.  

Het vervreemde rozenmotief van de Burlington Blurry Rose brengt romantische 

vrouwelijkheid in de cyberwereld. 

 

Sta stil! De soldaten van de Britse koninklijke familie verschijnen als motieven op de 

Burlington Royal Guard als kleine spelstukjes in een videospel. De neonelementen geven 

ze ook een valse afwerking. 

Het traditionele streeppatroon van de Burlington Fantasy Stripe speelt met ondoorzichtige 

en semi-opake elementen, waardoor het een futuristische uitstraling krijgt. Schitterende 

details zorgen voor fantasierijke elegantie. 

 

Laten we wat E-sporten doen! De Burlington Argyle Racing heeft een sportief grafisch 

ontwerp met mesh elementen in een ruitvorm in zowel kous als sneaker lengte.  

De tweekleurige pique-structuur in de ruitjes van de Burlington Sporty Vichy geeft hem een 

trendy en digitale uitstraling. De gerolde rand van de geribbelde manchet maakt de sportieve 

kous tegelijkertijd zeer vrouwelijk.  

 

Nieuwe seizoensgebonden basis 

Het Ajour patroon in het Argyle ontwerp zorgt voor de Burlington Chelsea voor transparante 

effecten en maakt deze korte sok voor dames een must-have voor de zomer.  

Voor mannen biedt de Burlington Multicolour Clyde een modern Argyle patroon in een 

tonaal gecoördineerde meerkleurige look in zomerse kleurencombinaties.   

 


