Velkommen til designkitler
Med mere end 20 år i skønhedsbranchen har vi efterhånden prøvet lidt af
hvert, når det kommer til arbejdstøj og kliniktøj. Vi har været i T-shirts,
sharon ‘er eller kitler. Hver gang med enten et meget forvasket resultat
eller styles der skjulte alle feminine former. Men vi nægtede at give op, da
vi ved at det er det professionelle førstehåndsindtryk, der gør din kunde
tryg ved dig.
Det lykkedes ikke at finde det vi søgte i vores egen andedam, derfor vendte
vi blikke mod udlandet. I det skønne Irland fandt vi Diamond Designs. Det
familieejede firma Diamond Designs, har været på markedet i 21 år. De har
med tilbagevendende feedback fra deres loyale kunder oparbejdet en
kollektion, hvor der ligges vægt på klassisk deisgn, krydret med tidens
trend. Efter vi selv har prøvet kitlerne, har vi besluttet at dele
"hemmeligheden" med jer. Vi har nu distributionen af Diamond Designs her
i Danmark og resultatet er, at vi har startet Designkitler.dk.

Basis serien
Vi kan også tilbyde vores egen super flotte og fantastisk basis serie, bestående af leggins, capri leggins, kjole
med stropper og kjole med lange ærmer. Alle er kropsnære. Det er din nye favorit.
Bær dem under vore kitler, til at øge komforten, holde varmen i den kolde tid
eller lad den være en del af din egen basisgarderobe. Produkterne holder facon
og farve, der opstår ikke "knæ" eller lignende, da stoffet holder pasformene
utroligt godt.
Vi er glade, stolte og meget forventningsfulde over at vi her på designkitler.dk,
kan præsentere vort bud på feminint arbejdstøj og funktionelt arbejdstøj. De
innovative og elegante designs er for dig, som ønsker at afspejle din
professionalisme i din arbejdsbeklædning.
Vore styles henvender sig til en lang række erhverv, lige fra hudplejeklinikker,
spa steder, tandklinikker, apoteker til privathospitaler m.m.

VI GLÆDER OS TIL AT KLÆDE DIG PÅ.

