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Strandlaken van wel 20 gerecyclede petflessen  
Nieuw van SooBluu: duurzaam strandlaken met een zee aan pluspunten 
 
Het nieuwe strandlaken van SooBluu heeft een zee aan pluspunten. Zo is elk strandlaken gemaakt van 
wel 20 gerecyclede petflessen. Dat is wel zo milieuvriendelijk. SooBluu is heerlijk zacht, superlicht, 
absorberend en sneldrogend. Daarnaast is het strandlaken lekker royaal van formaat en toch heel 
compact in je strandtas. En wat meteen opvalt: het is verkrijgbaar in de mooiste, kleurrijke dessins. 
 
Dankzij innovatieve technologie worden van petflessen nieuwe polyester garens gemaakt. Zo voorkomt 
het merk het gebruik van aardolie, vermindert het CO2-uitstoot en helpt het mee de oceanen te 
bevrijden van al dat plastic. Het stof dat ervan gemaakt wordt is heerlijk zacht, dus dat voelt dubbelgoed. 
SooBluu neem je mee naar het strand, op vakantie en naar de camping, sportschool, zwembad en sauna. 
Ga voor meer informatie naar: www.soobluu.com. 
 
In no time droog 
De garens en speciale weving zorgen ervoor dat het strandlaken enorm veel water kan opnemen. Wel 
een liter per handdoek. En toch is SooBluu ook in no time weer droog: even ophangen en voilá. Handig is 
dat zand er niet aan vastplakt, dat schud je er heel makkelijk af. Omdat de handdoek antibacterieel is 
gaat hij niet muf ruiken. SooBluu is ideaal voor in je koffer of strandtas: hij weegt slechts 340 gram en je 
rolt hem supercompact op. Inpakken-en-wegwezen! 
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SOOBLUU PERSINFORMATIE 



Informatie 
Het SooBluu strandlaken is verkrijgbaar bij www.soobluu.com. Consumentenadviesprijs € 24,95. 
Formaat: 100 x 160cm. Het strandlaken komt in een handig tasje en heeft een handige ophanglus.  
 
 

     
 
SooBluu strandlakens zijn gemaakt van gerecyclede petflessen 
 
 
Over SooBluu 
Twee zussen, één missie! SooBluu is een oerhollands familiebedrijf. Met aan de basis twee zussen Petra 
en Martine. Zij zijn al jarenlang actief met ZusenZomer met fairtrade hamamdoeken, badjassen en meer 
moois voor thuis en onderweg. Originele ontwerpen, handgemaakte producten en een goed verhaal zijn 
de basis voor de collectie. Hoogstaande kwaliteit en een uitstekende klantenservice maakt dat 
ZusenZomer al meer dan tien jaar hét toonaangevende merk is voor hamamdoeken.  
 
SooBluu is hieruit geboren. Met een visie voor een betere planeet en daar ook een bijdrage aan willen 
leveren, zijn de zussen deze collectie gestart. Innovatief, duurzaam en kleurrijk. En zoals het bij 
familiebedrijven al snel gaat doen ze bijna alles zelf en helpt iedereen een handje mee. Zo zie je in de 
foto’s al de next generation. 
 
Ook goed om te weten: 
ZusenZomer doneert 5% procent van de winst aan Local Ocean Conservation. Een kleinschalige non-profit 
organisatie in Kenya die zich inzet voor de zeeschildpad en zijn leefomgeving. Want als het goed gaat met 
de zeeschildpad, gaat het met iedereen goed.  
 

   
 



 
 
 

         
 

 
 
 
 
Voor de redactie 
 
Perscontact NL/BE 
Van de Vorst PR 
Wil van de Vorst 
+31 (0) 654 22 44 88 
wil@vandevorstpr.nl  
 
Beeldmateriaal vindt u in de Press Room op: www.vandevorstpr.nl 


