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COSY CHIC
Een klassieke, basic sjaal van topkwaliteit
in groot van formaat. Zowel in mooie neutrale
tinten, pastelkleuren, aardetinten als in felle
kleuren.
Gemaakt van hoogwaardig Italiaans garen,
waardoor de sjaals mooi blijven.
Bovendien zeer praktisch, want de Cosy's zijn op
vele manieren te dragen, zowel als sjaal en
als omslagdoek.
Materiaal 47% merino, 30% viscose,
8% cashmere,15% polyamide
Formaat 80 x 220 cm
RTP € 89,95
In meer dan 30 kleuren
Cosy Chic Poppy Red

COSY SHORT
Hetzelfde garen, afmeting en afwerking
als de Cosy Chic maar dan 40 cm korter.
Materiaal 47% merino, 30% viscose,
8% cashmere,15% polyamide
Formaat 80 x 180 cm
RTP € 79,95
In meer dan 30 kleuren

-

COSY STRIPES

In hetzelfde garen als de Cosy Chic & Short
maar dan met een klassiek streepje in
verrassende kleurencombinaties.
Materiaal 47% merino, 30% viscose,
8% cashmere,15% polyamide
Formaat 80 x 220 cm en 80 x 180 cm
In 5 kleurcombinaties

RTP € 79,95 + € 89,95

THE TRAVEL LIGHT WRAP

Idit is een lichtere versie van de Cosy Chic
met iets meer cashmere (10%). Het garen is
iets dunner waardoor hij net zo fijn gebreid is
maar soepeler en lichter draagt. Hij valt
daardoor ook iets meer drapy. Ga je op reis
en wil je niet zo veel sjaal bij je hebben maar
wel fan zijn van een grote sjaal als
omslagdoek dan is dit dé sjaal voor jou. Maar
ook voor woon-werk-social verkeer is dit de
ideale reispartner!
Materiaal 10% cashmere, 40% extra fine
merinowol, 20% viscose, 20% polyamide
Formaat 80 x 220 cm
In 15 kleurEN

RTP € 84,95

COSY BIG WRAP
BOUCLÉ

Een oversized, lichte en luchtige
omslagdoek in prachtig Italiaans
bouclé garen, die uitstekend
vervanging biedt voor een jas in
het voor- en najaar.
Materiaal: 15% Fine Alpaca, 18%
Merinowol, 18% Wol, 35% Acryl,
13% Polyamide, 1% Elastan
Formaat 100 cm x 220 cm
In 10 kleuren

RTP € 109,95

COSY 100% CASHMERE
De ultieme zachte sjaal van 100% hoge
kwaliteit cashmere uit Mongolië in 6
klassieke kleuren. Deze super light weight
cashmere is voor wie juist niet van die
grote dikke sjaals houdt, maar wel van de
pure luxe van 100% procent topkwaliteit
cashmere! De sjaal draagt door het
formaat (60 x 190 cm) licht en luchtig en
de hele dag door. Het cashmere garen is
GOTS en OEKO-TEX gecertificeerd.
Materiaal: 100% cashmere
Formaat 60 cm x 90 cm
In camel, foggy, coral, off white, midnight
en solid black

RTP € 139,95

COSY COTTON

De ultieme zachte sjaal van 100% hoge
kwaliteit Italiaans katoen met een OEKOTEX certificaat. De Cosy Cotton is
leverbaar in 20 prachtige kleuren. De sjaal
is heerlijk om blote schouders in de
zomer en ideaal voor mensen die niet
tegen wol kunnen.
Materiaal: 100% eco cotton
Formaat 70 cm x 180 cm
In 20 kleuren
RTP € 69,95

OVER SJAALMANIA
SjaalMania's SJLMN is opgericht in 2015 door
Micky van Vollenhoven.
SjaalMania is er voor de stijlvolle, integere vrouw,
die kwaliteit kan waarderen. De sjaals zijn
minimalistisch van stijl en verkrijgbaar in meer
dan 50 kleuren.
De SjaalMania collectie bestaat uit 5 modellen en
staat bekend om de vele kleuren. De SjaalMania
sjaals blinken uit in kwaliteit, in het gebruik van
natuurlijke materialen en in tijdloosheid. Wij
werken niet op basis van trends, maar breiden
onze collectie eens in de zoveel tijd uit met
nieuwe kleuren, een aangepaste maat, of een
nieuw model. SjaalMania is daarmee het

vertrouwde adres waar onze klant altijd die uni sjaals
van topkwaliteit kan vinden.

CONTACT
SJAALMANIA SHOWROOM
LAARDERHOOGTWEG 18
1101 EA AMSTERDAM ZUID-OOST
06 - 11 36 27 11
INFO@SJAALMANIA.NL
WWW.SJAALMANIA.NL
KVK: 343 06 121
BTW NR: NL001963525B02

SjaalMania heeft ook een B2B shop
waar uit voorraad besteld kan worden:
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https://b2bshop.sjaalmania.nl/

