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Little Dutch presenteert met trots nieuwe producten en nieuwe
collecties op showUP. Wij ontmoeten onze bestaande klanten en nieuwe klanten tijdens
deze beurs en vertellen u graag alles wat u wilt weten over onze collecties.
OVER LITTLE DUTCH
Sinds de oprichting is Little Dutch uitgegroeid tot een gevestigde naam in binnen- en buitenland. Met meer
dan 500 verkooppunten, zowel offline als online biedt het merk meer dan 250 kinderartikelen, accessoires en
speelgoed voor baby’s en kinderen. Onze missie is het creëren van functionele, veilige, hoogwaardige
essentials en lifestyleproducten met een aantrekkelijke uitstraling dankzij de unieke afwerking. Met de
uitgebreide productselectie van Little Dutch is het mogelijk om met veel gemak de kinderkamer te voorzien
van een prachtige styling.
NIEUWE COLLECTIES
Ieder jaar introduceert Little Dutch een nieuw thema en een nieuwe textielcollectie. Wat onze verschillende
collecties kenmerkt, is dat de dessins en kleuren worden opgenomen in alle productcategorieën. Alle kleuren
komen overeen met verschillende collecties en producten uit andere categorieën. Of het nu gaat om essentials, speelgoed, babykleding of decoratie. Little Dutch artikelen zijn trendy, maar toch tijdloos – zodat je
eindeloos kunt combineren.

PURE
De Pure collectie van Little Dutch is een unicolor
collectie. De collectie bestaat uit zes natuurlijke
kleuren: Blue, Mint, Pink, Grey en de laatste
trendkleuren Indian Red and Ochre. Het speciaal
geweven katoen is superzacht en soepel en daarom
perfect voor de allerkleinsten. De unieke structuur
van de stof zorgt bovendien voor een luxe uitstraling
en styling van iedere baby- of kinderkamer.

SPRING FLOWERS
Als aanvulling op de grafische Adventure collectie en
unicolor Pure collectie voegt Little Dutch een
bloemenprint toe, genaamd Spring Flowers. De print
is heerlijk meisjesachtig, vrolijk en lief. Door het
gebruik van kleuren uit de Adventure en Pure
collectie past dit dessin uitstekend bij veel Little
Dutch producten.

De nieuwe collecties sluiten naadloos aan op de huidige collecties; Adventure, Waves en Little Stars.

EN
ADVENTURE
De populaire Adventure collectie van Little Dutch
neemt kindjes mee op avontuur. Het dessin kent
vrolijke moderne illustraties van tipi’s, wilde dieren
en natuurlijke elementen. In de collectie zijn er 4
kleuren; Blue, Pink, Mint en Grey. De laatste kleur is
dit jaar toegevoegd aan de collectie.
WAVES
De Waves collectie is met haar witte golvende stipjes
in de kleuren Pink, Mauve, Mint of Beige een rustige
basis en de producten uit de serie zijn mooi in
combinatie met de andere collecties.
LITTLE STARS
Een avontuur overdag sluit je af onder een prachtige
sterrenhemel. De collectie Little Stars sluit hiermee
aan bij het avontuurlijke thema en heeft een lief
patroon van kleine sterretjes en stipjes. De serie is
verkrijgbaar in de kleuren Blue, Pink, Mint en Grey.

SPEELGOED UITBREIDING
Little Dutch biedt tijdloos speelgoed aan van goede
kwaliteit, voorzien van stijlvolle kleuren, dessins en
illustraties afkomstig uit de recente collecties. De
categorie spelen is sinds de laatste jaren flink
uitgebreid en bestaat uit meer dan 50 producten.
Het houten speelgoed is geliefd bij velen en het
zachte speelgoed is een perfecte match met de
textielcollecties. In 2019 wordt het dierentuinthema
geïntroduceerd en geeft het nieuwe speelgoed een
nieuwe look and feel. De illustraties van de dieren
zijn herkenbaar en passen bij het vorige thema stad.
Het dierentuinthema spreekt ieder kindje aan.

EDUCATIEF SPEELGOED
Ieder speelgoed item is op een eigen manier
educatief voor het kind. Met de komst van spelletjes
binnen het assortiment speelgoed is er een nieuwe
categorie “educatief” bij. Binnen deze categorie
behoren de nieuwe artikelen zoals de regenboog
telraam, dierentuinpuzzel, stapelblokken, memo en
de houten vormenpuzzel.
ZACHT SPEELGOED
In de categorie zacht speelgoed biedt Little Dutch
knuffelkonijnen, kussens, rammelaars, muziekdoosjes
en nu ook een meisjes en jongens knuffelpoppen,
genaamd Rosa en Jim. De poppen zijn beschikbaar
in drie verschillende maten en ze zullen door elk
kind omarmt worden.
LOOPSCOOTERS- EN LOOPFIETSEN
De Little Dutch houten loopscooter is nu ook in een
mooie donkere kleur blauw uitgebracht. En de
wielerpret van Little Dutch is uitgebreid, want we
voegen in drie mooie kleuren ook metalen
loopfietsen toe. Ze zijn stoer en helemaal hip.
De fietsen zijn verkrijgbaar in mint, roze en blauw.

DECORATIE
Little Dutch houdt van decoratie en mag deze
categorie niet ontbreken in ons assortiment. Er zijn
al kussens, muziekdoosjes maar sinds kort ook A3
posters en passende houten posterhangers. Er zijn
13 verschillende posters met op elke zijde een
prachtige illustratie. Ook nieuw zijn de Matroesjka
nesting dolls. Zij vrolijken iedere kamer op!
Van groot naar klein zijn de leeuw, zebra, tijger en
de pinguïn leuk om naar te kijken.

HOUTEN SPEELGOED
Little Dutch heeft een divers aanbod aan houten
speelgoed producten en ieder jaar worden er een
aantal nieuwe producten toegevoegd. Nieuw in
de categorie zijn o.a. de blokpuzzel met dierentuin
thema, de poppenbuggy met Spring Flowers print,
de houten regenboog, de houten babygym, drie
trekdieren, het houten koffiezetapparaat, het houten
broodrooster en de stoere houten gereedschapskist.
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