
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoonheid kent geen kleur 

Lingerie merk Hunkemöller breidt collectie huidkleurige Bh’s uit 
 
Om er zeker van te zijn dat jij jouw perfecte huidkleurige lingerie set vindt, komt Hunkemöller nu met 
maar liefst 7 verschillende nude kleurige lingerie setjes, geschikt voor elke type vrouw en huidskleur. 
De nieuwe tinten zijn verkrijgbaar in de populaire Angie Bra. Deze BH kan ook strapless worden 
gedragen, ideaal voor onder een off-shoulder top of jurk! Uiteraard mag een bijpassende string of 
Brazilian niet ontbreken. Vind jouw eigen perfect matching lingerieset bij Hunkemöller! 
 
De maten van de Bh’s variëren van 70 - 90 en cupmaten van A – G, de onderbroeken variëren van 
maat XS – XL.  
 
Prijzen liggen tussen de €6,99 en €24,99. De collectie is per half april online verkrijgbaar en in de 
Hunkemöller winkels.  
 
Praktische informatie  
Facebook: hunkemoller  
Instagram: @hunkemoller 
 Snapchat: @hunkemollerhq  
 
#hunkemoller   

https://www.hunkemoller.nl/lingerie/nude-lingerie
https://www.hunkemoller.nl/lingerie/nude-lingerie


 
 
Over Hunkemöller 
Hunkemöller is Europa’s leidende en snelst groeiende lingerie merk, met meer dan 900 winkels 
verspreid over 25 landen.   
  
Het bedrijf is opgezet in Amsterdam in 1886 en is nu uitgegroeid tot Europees omni channel lingerie 
merk. Hunkemöller levert perfect passende, modieuze en hoge kwaliteit bodywear producten (zoals 
bh’s, ondergoed, nachtkleding, zwemkleding en andere categorieën, waaronder fitness). 
Hunkemöller is een echte omni channel retailer en heeft technologie in elk aspect van het bedrijf 
toegepast; van klantenprofilering gebaseerd op basis van actieve, trouwe leden tot een 
gedigitaliseerde rekruterings- en trainingsproces voor werknemers. De Customer Journey is het 
kloppende hart van Hunkemöller haar strategie en heeft gezorgd voor veel interactie tussen de 
fysieke en de digitale omgeving via initiatieven van Click2Brick.   
  
Dit jaar is Hunkemöller verkozen tot Best Lingerie Retailer of the Year in Nederland, Duitsland, Spanje 
en Zwitserland. Het lingerie merk heeft ook de prijs gewonnen voor de beste webshop van het jaar in 
Nederland.   
  
Hunkemöller is eigendom van Carlyle voor ongeveer 85% en door het overige deel van Stichting HKM 
Holding. 
 
 
 
 


