Simons 4:
Gepersonaliseerde maatpakken.
In een streven naar perfectie
van snit en draagcomfort verwelkomt Simons 4 als aanvulling op haar bestaande collecties kostuums, hemden,
dassen, broeken en accessoires:
GEPERSONALISEERDE MAATPAKKEN.
Kledij wordt steeds persoonlijker en de beste manier om
je stijl en persoonlijkheid te
tonen is met een maatpak.
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