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GIRAV / INHOUD VOORWOORD

Stilstand is  
achteruitgang

Voor je ligt alweer de tweede uitgave van het  
Girav Magazine. Vorig jaar hebben we het maga-
zine uitgebracht ter ere van ons tienjarige bestaan 

en het plan was om het bij een eenmalige uitgave te 
houden, maar de reacties waren zó enthousiast dat we 
hebben besloten om nog een editie uit te brengen.
Bovendien vinden we het erg belangrijk en leuk  
om onze klanten een inkijkje in ons merk te geven. 

Eén van de verhalen die we graag willen vertellen  
gaat over een innovatief project dat we hebben opgestart. 
Kledingproductie heeft namelijk een behoorlijke impact  
op het milieu en duurzaamheid wordt steeds belangrijker. 
Daarom vroegen we onszelf af of het mogelijk is om één  
of meerdere stappen uit het productieproces te verwijde-
ren? Het antwoord blijkt ‘ja’ te zijn. Hoe we dat doen, lees  
je in het artikel Gekleurd katoen op pagina 14.

Uiteraard is er meer. Zo kwamen we erachter dat  
keeper Jasper Cillessen al jaren klant en fan van Girav  
is. Het leek ons daarom interessant om met hem te spreken 

over zijn terugkeer  
naar Nederland na een 
periode bij Barcelona en 
Valencia, zijn sportieve 
doelen voor de toekomst 
en natuurlijk zijn kijk op  
kleding. Ook werd 
Jasper gefotografeerd 
door topfotograaf Ruud 
Baan. Het resultaat en 
het interview vind je 
terug op pagina 6.

Wat je in alle foto- 
series in dit magazine 
zult terugzien is dat  

we de afgelopen jaren steeds meer producten hebben 
ontwikkeld en dat de collectie flink is uitgebreid. Zo komen 
we dit najaar en winter weer sterk uit de startblokken met 
onder andere een mooie collectie pullovers van merinowol. 
Gebreid in Italië, want we houden van kwaliteit en produce-
ren graag dicht bij huis. Daarnaast zien we dat comfort- 
kleding meer dan ooit op het toneel is verschenen en  
daar hebben we op geanticipeerd met prachtige  
mix & match joggingpakken.

We kunnen niet wachten om al onze ontwikkelingen  
met je te delen, veel kijk- en leesplezier!  

Erik en Jopie
De founders
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Trends Als kledingproducent zitten we bovenop  

de laatste trends in modeland. Dit kun  
je het komende seizoen verwachten.

Merino
Merinowol is zacht, sterk, ademend en kent 
veel temperatuur- en vochtregulerende 
voordelen. Fijn materiaal voor zowel de zomer 
als de winter en niet voor niets een stof die 
we steeds vaker in de rekken zien hangen. 
Ook aangenaam: merinowol bevat van nature 
lanoline, een vet dat in de vacht van een 
schaap zit, een zelfreinigend vermogen heeft 
en antibacterieel is. Je hoeft het dus niet of 
nauwelijks te wassen, tenzij er vlekken zijn 
ontstaan. Het kledingstuk even buiten hangen 
volstaat vaak. En, niet onbelangrijk, merinowol 
is biologisch afbreekbaar en kan ontzettend 
lang meegaan! 

Comfort
Een sterke trend die we nog altijd terugzien in de modewereld is 
comfortkleding. Denk niet alleen aan joggingpakken, maar ook aan 
overhemden gemaakt van polo- of T-shirt-stof, stretch-jeans en 
chino’s gemaakt van joggingstof. Voor Girav voelt deze trend als een 
thuiswedstrijd omdat we al sinds onze begindagen inspelen op  
comfort en pasvorm.
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Als kledingproducent zitten we bovenop  
de laatste trends in modeland. Dit kun  
je het komende seizoen verwachten.

Buy less, buy better

Hybride fashion
Of op z’n Hollands: multifunctionele kleding. 
Denk aan een T-shirt van merinowol om casual 
te dragen, óf om in te sporten, óf netjes op een 
mooie chino met een jasje. Drie manieren om 
hetzelfde artikel in totaal verschillende settings 
te dragen. Handig tijdens het reizen, maar ook 
voor je portemonnee! Een ander voorbeeld 
van hybride fashion is onze Bilbao (foto links). 
Deze polo is gemaakt van technylon, een 
vochtregulerend en antibacterieel materiaal. 
Perfect om in te sporten, maar ook prima in een 
casual outfit of op een chino. Zowel merinowol 
als technylon hoef je weinig te wassen en 
wanneer je de kleding nat ophangt, is strijken 
niet nodig. Hoe leuk is dat? 

Kleuren
Steve Jobs droeg alleen maar zwarte coltruien. 
Het was zijn lievelingskledingstuk en zorgde 
ervoor dat hij geen denk-capaciteit aan zijn 
kledingkast hoefde te spenderen. Wij snappen 
dat gevoel heel erg goed en streven er daarom 
naar om ons assortiment beperkt te houden, 
maar wel veel kleuropties aan te bieden. Zo kun 
je regelmatig je favoriete items dragen en er 
toch anders uitzien.

Er worden in de kledingindus-
trie al behoorlijk wat stappen 
gezet om de belasting op het 
milieu te verlagen, maar we 
kunnen niet ontkennen dat de 
ecologische voetafdruk van de 
industrie nog altijd ongekend 
groot is. Aan biologisch katoen, 
recyclen en andere goedbe-
doelde initiatieven kleven ook 
nadelen en het is nog ondui-

delijk hoeveel voordeel deze 
aanpassingen daadwerkelijk 
opleveren. Sinds de start van 
Girav focussen we op kwaliteit, 
pasvorm en een tijdloos de-
sign. Oftewel: artikelen met een 
lange levensduur. Slow fashion. 
Je betaalt iets meer en geniet 
van het comfort van goed pas-
sende kleding die lang mee-
gaat. Buy less, buy better.



Nuchtere
Jasper Cillessen

perfectie

FOTOGRAFIE RUUD BAAN

Hij begon zijn profcarrière bij NEC, werd vervolgens ingelijfd 
door het AJAX van Frank de Boer waar hij uitgroeide tot de 
beste keeper van Nederland. Na een prachtig avontuur in 
Spanje, bij Barcelona en Valencia – waar hij zo ongeveer alles 
won wat er te winnen viel, op de Champions League na – is 
Jasper Cillessen nu weer terug bij NEC. ‘Maar dit is nog lang 
niet het einde. Ik wil nog zeker zes jaar doorgaan...’



GIRAV / JASPER CILLESSEN

Nuchtere

Denver hoodie 
Girav

Sydney T-shirt 
Girav

Arizona broek 
Girav

Sneakers 
Mizuno
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ls je mij alleen kent van hoe ik in 
het veld sta, dan zul je ongetwij-
feld een totaal andere mening 
over me hebben dan wanneer je 
privé met me omgaat’, zegt 
Jasper Cillessen als we het over 

misvattingen hebben die over hem de ronde 
doen. Zijn uitspraak kan niet meer to the point 
zijn, want de Jasper zoals wij die hier in Nijme-
gen – een half uur voor de fotoshoot met Ruud 
Baan – leren kennen lijkt eigenlijk in de verste 
verten niet op de Jasper zoals wij die dachten te 
kennen. Hij is supervriendelijk, grappig, vrolijk, 
gepassioneerd en vooral ook erg nuchter. ‘Ja, zo 
ben ik opgevoed en de normen en waarden die 
mij zijn meegegeven, daar leef ik nog steeds 
naar. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. 
En dat wil niet zeggen dat ik nooit uit de band 
spring; natuurlijk doe ik dat ook af en toe. Maar 
ik probeer altijd dichtbij mezelf te blijven.’ 

Naarmate we langer met de beste Neder-
landse doelman van nu (vinden wij) praten, des 
te meer respect we voor de 33-jarige Cillessen 
krijgen. Dat hij dichtbij zichzelf blijft, is een 
prachtige eigenschap en onderscheidt hem van 
veel andere profvoetballers die wij ooit spraken. 
Ook qua kledingstijl is Jasper helemaal Jasper. 
Less is more en je zult hem dan ook niet zo snel 
in exorbitante designerskleding met logo’s zien. 
‘Dat is niet mijn ding. Als anderen dat dragen, 
helemaal prima natuurlijk, maar kleding moet 
voor mij vooral bij mijn karakter passen, com-
fortabel zitten en kwalitatief goed zijn. Zoals bij-
voorbeeld het T-shirt dat ik nu draag.’ Niet ge-
heel toevallig is dat een zwart T-shirt van Girav, 
model Osaka. Het was de mensen van Girav al 
eerder opgevallen dat Jasper Cillessen een van 
de vele BN’ers is die heel vaak en heel veel  
Girav-producten bestelt. ‘Ja klopt haha. Ik ben er 
ook één. Sinds lange tijd. Ik denk dat ik de shirts 
van Girav al een jaar of negen koop. Met name 
de T-shirts koester ik. 

In de tijd dat ik bij Ajax speelde kwam ik er 
door mijn toenmalige schoonvader mee in aan-
raking toen hij als een kind zo blij was dat er 
eindelijk T-shirts bestonden die perfect pasten 
bij zijn lengte van meer dan 2 meter. Ik ben na-
tuurlijk wat minder lang, 1 meter 85, maar ik zag 
hoe mooi ze waren en hoe goed ze zitten. Vanaf 
dat moment was ik ook verkocht en heb ik mas-
sa’s T-shirts, vooral in wit en zwart, bij Girav be-
steld. Nu wil ik niets anders meer. Ze passen ook 
heel goed bij mijn casual manier van kleden. In 
Spanje waren er ook veel jongens bij Barcelona 
en Valencia die ze wilden bestellen, maar som-
mige van die jongens zijn zo klein dat ze die in 
lange maatvoering sowieso niet nodig hadden.’ 

Nog even terug naar het beeld dat veel men-
sen van Jasper hebben door zijn optreden op het 
veld. ‘Ja, ik weet dat het er allemaal soms wat 
minder mooi uitziet. Maar dat zit in mij: ik zal er 
alles aan doen om te winnen en dan ben ik zo 
ontzettend gefocust dat ik alleen maar daar-

‘A
‘ Ik denk  
dat ik de 
shirts van 
Girav al 
een jaar of 
negen koop. 
Met name 
de T-shirts 
koester ik’



9

GIRAV / JASPER CILLESSEN

Sydney T-shirt 
Girav

Jeans 
Ceauture

Sneakers 
Mizuno
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Sydney T-shirt 
Girav
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Palermo Overhemd 
Girav

mee bezig ben. Ik moet en zal die drie punten 
pakken. Buiten het veld is het natuurlijk allemaal 
anders.’ Dat Jasper zo gefocust is wordt ook dui-
delijk als we het over zijn opmerkelijke, maar ook 
begrijpelijke overgang van Valencia naar NEC 
van een paar maanden geleden hebben. 

Waarom geen Ajax of PSV die ook interesse 
hadden? ‘In de eerste plaats omdat die clubs 
nooit concreet zijn geworden maar vooral omdat 
ik niets liever wilde dan terug naar Nijmegen. In 
de coronatijd voelde ik me en was ik écht alleen 
in Spanje. En toen merkte ik ook hoe belangrijk 
vrienden en familie zijn. Die miste ik daar enorm. 
Natuurlijk ging ik veel om met teamgenoten bij 
Valencia, maar echte vrienden zoals ik die in Nij-
megen heb zijn dat niet. Dat was voor mij een van 
de belangrijkste redenen om voor NEC te kiezen. 
Ook het feit dat ik daar mijn prof-carrière ben be-
gonnen, speelde daarin natuurlijk een rol.’ 

En het WK dan? Speelde dat geen rol van be-
tekenis? ‘Zeker dat ook. Ik wilde coutequecoute 
weer spelen om te kunnen laten zien dat ik een 
rol van betekenis kan gaan spelen voor Oranje op 
het WK. Ook dat is een reden geweest om voor 
NEC te kiezen. Ik ben ook ontzettend happy dat 
ik hier weer ben. Ik heb mijn oude appartementje 
nog en ja dat voelt fijn. Na het WK, als we hope-
lijk op de foto staan met de beker in onze handen 
zie ik wel weer verder en ga ik misschien op zoek 
naar een andere plek hier in Nijmegen.’

Hoe kijkt Jasper eigenlijk terug op zijn 
Spaanse avontuur? ‘Positief. Ik heb bij Barcelo-
na alles gewonnen, op de Champions League 
na. Ik heb daar fantastische tijden meegemaakt. 
Bij Valencia was het misschien op sportief vlak 
wat minder, maar die jaren hebben me als mens 
veel positieve ervaringen meegeven. Zodra ik 
weer een paar weekenden vrij ben, ga ik zeker 
terug, want Valencia is een geweldige stad.’ En 
nu dus bij NEC waar Jasper eindelijk wat meer 
tijd gaat inruimen voor zijn privéleven. ‘Ja ik ben 
nu 33 en heb eigenlijk altijd buiten Nijmegen ge-
woond. Ik wil nu een beetje gaan landen en ook 
tijd vrijmaken voor mijn familie en vrienden. 
Maar ik ben nog lang niet klaar. De beste keeper 
aller tijden, Edwin van der Sar, stopte ook pas op 
zijn 39e. Hij was en is nog steeds mijn grote in-
spiratiebron. Edwin was de beste en niemand 
kan in zijn schaduw staan. Ook als mens heb ik 
enorm veel van hem geleerd. Hij heeft het kee-
persvak een totaal andere lading gegeven. Vóór 
Edwin moest een keeper alleen maar ballen te-
genhouden. Edwin was de eerste keeper die ook 
meevoetbalde en die ruimtes bespeelde. Daar-
naast was hij zó compleet en dat op een degelij-
ke, bijna saaie manier. Veel keepers in die tijd 
waren ook showmannen. Edwin niet. Ja hij is 
nog steeds mijn grote voorbeeld.’ 

Nog minimaal zes jaar op hoog niveau kee-
pen dus voor Jasper Cillessen. ‘Haha zeker, hoe-
wel ik wel merk dat ik wat ouder word. Vooral na 
een zware wedstrijd is mijn hersteltijd langer, 
maar wat ik zeg: ik ben nog lang niet klaar en ik 
wil zo rond kerst sowieso met die WK-beker in 
mijn handen staan.’ Daar houden we hem aan. 

‘ Ik ben nog 
lang niet 
klaar en 
ik wil zo 
rond kerst 
sowieso 
met die 
WK-beker 
in mijn 
handen 
staan’
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Gekleurd
katoen is

de toekomst
Gekleurd katoen dat niet meer gebleekt en vervolgens 
geverfd hoeft te worden? Bestaat dat? Jazeker en binnenkort 
zie je dit terug in onze collectie.  



V
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katoen is

Girav is 
naast een 
kledingmerk, 
nu ook 
katoenteler! 

Deze beige 
shirts zijn bij 
veel mannen 
favoriet 
onder witte 
overhemden

Livorno overhemd 
Girav

Sao Paulo light T-shirt 
Girav

orig jaar kwam het ons 
ter ore dat enkele katoen-
telers met gekleurd ka-
toen aan het experimen-
teren waren. Na flink wat 
speurwerk hebben we in 
Turkije een lokale weten-
schapper gevonden die 

gekleurd katoen aan het ontwikkelen is. Samen 
met haar durven we het aan om dit innovatieve 
project voort te zetten. Girav is nu dus naast een 
kledingmerk, ook katoenteler!

Hoe werkt het? 
Gekleurd katoen is feitelijk oerkatoen en is 
waarschijnlijk vijfduizend jaar geleden in de An-
des in Amerika ontstaan. Onderzoekers denken 
dat van origine alleen deze gekleurde katoen-
soort bestond, maar dat die in de loop der tijd is 
doorontwikkeld naar wit omdat dit veel makke-
lijker te verwerken is tot allerlei kleuren.

Meer zaad, meer katoen 
De eerste tien hectares zijn begin mei ingezaaid 
en het gekleurde katoen wordt eind oktober ge-
oogst. Een groter stuk land inzaaien kan op dit 
moment nog niet, omdat er nog onvoldoende za-
den van deze (oer)katoensoort beschikbaar zijn. 
In eerste instantie is het de bedoeling om meer 
zaad te creëren, zodat we volgend jaar meer ge-
kleurd katoen kunnen kweken en daar ook meer 
kleding van kunnen produceren.

Beige en bruin 
Op dit moment is het alleen nog mogelijk om 
beige- en bruintinten te kweken, twee kleurtin-
ten die zich goed lenen voor onze ‘invisible’ 
shirts. Deze shirts zijn bij veel mannen favoriet 
onder witte overhemden, omdat je door de beige 
kleur geen boordjes of naden meer ziet. 

Ondertussen wordt er hard gewerkt om het 
katoen ook in andere kleuren te kweken, maar 
dat vergt nog veel onderzoek en ontwikkeling. 
We hopen in de toekomst meer kleding met dit 
type katoen te produceren en zo het verven van 
de katoen en de daarmee gepaard gaande mili-
eubelasting, uit de productieketen te halen.

GIRAV / GEKLEURD KATOEN



Nieuwe
collectie

Malmö
Malmö lamswollen trui
Extra warm, lichtgewicht en kriebelt niet,  
in 4 kleuren



GIRAV / NIEUWE COLLECTIE

Nieuwe

Tallin
Tallin lamswollen trui
Extra warm, lichtgewicht en kriebelt niet,  
in 4 kleuren



GIRAV / NIEUWE COLLECTIE

Palermo
Palermo pique overhemd
Polostof overhemd, natuurlijke stretch, 
in 7 kleuren



Rome
Rome merino T-shirt
Extra fijne merinowol, kriebelt niet,  
in 6 kleuren



Serfaus
Serfaus sportshirt
Thermoshirt met zachte binnenkant,  
in 4 kleuren



GIRAV / NIEUWE COLLECTIE

Boston
Boston sportshirt
Sportshirt met reflecterende rugprint,  
in 8 kleuren



Calgary
Calgary jacket
Gewatteerde hybride jas, zachte 
sweatstof en handige binnenzak 
met rits, in 4 kleuren



GIRAV / NIEUWE COLLECTIE

Blackburn
Coltruien in wol en katoen
Nieuw in de collectie: Blackburn merino  
coltrui in 6 kleuren. Hamilton coltrui van  
katoen in 7 kleuren



GIRAV / NIEUWE COLLECTIE

Princeton
Princeton light sweater
Elastische sweatstof, zacht en 
comfortabel, in 8 kleuren.



Denver
Denver vest
Zachte sweatstof, steekzakken met 
rits, in 7 kleuren.
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Eriks favorites
Zes items waar Girav-founder  
Erik de Weerd niet zonder kan.

Peloton Bike
Ik vind spinning een fijne sport. Het is een 
uitstekende manier om aan je conditie te 
werken en je verbrandt er veel calorieën 
mee. Helaas worden spinninglessen in 
sportscholen vaak op onmogelijke tijden 
gegeven, waardoor ik ben gaan zoeken naar 
een thuisoplossing. De Peloton Bike is een 
supermooie en stevige spinningfiets, die 
ook geschikt is voor lange mensen. Je kunt 
kiezen uit ontzettend veel soorten lessen, die 
worden afgespeeld op een groot scherm dat 
voor het stuur is bevestigd. Ik heb de fiets 
wel in Duitsland bij een kennis laten afleveren 
en daar vervolgens opgehaald, want hij is in 
Nederland (nog) niet verkrijgbaar.

Girav Faro poloshirt
De Faro draag ik bijna altijd onder een pullover van merinowol. Erg fijn, 
want het is een T-shirt én overhemd in één. Door de overhemdboord ziet 
de Faro er namelijk extra netjes uit en is er geen extra ondershirt nodig. 
Dit maakt deze combi niet al te warm, waardoor je ‘m gedurende het 
grootste deel van het jaar kunt dragen. En tijdens zomerdagen is het ook 
een mooie luchtige polo om te dragen zonder pullover.
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Eriks favorites

Girav 
Aberdeen 
metal green 
vest
De Aberdeen is een lichtgewicht 
vest met een mooie, stevige 
boord en ritsen in de zijzakken. 
Het stoftype zit tussen een 
T-shirt en sweater in en is 
elastisch, wat ‘m erg fijn maakt 
om te dragen. Ik draag de 
Faro (nummer één in dit lijstje) 
vaak samen met dit vest. De 
Aberdeen is verkrijgbaar in veel 
kleuren, dus bij elke broek of 
short vind je wel een Aberdeen 
die bij je outfit past.

Topgeluid, niet te zwaar en 
makkelijk te vervoeren. De UE 
Megaboom is wat mij betreft 
de ideale muziekinstallatie voor 
thuis én onderweg. Je kunt 
met een app simpel meerdere 
speakers met elkaar verbinden, 
waardoor er een nog mooiere 
surround sound ontstaat. Voor 
thuis, op vakantie of waar dan 
ook een ideale oplossing.

Citizen 
Promaster 
Aqualand 
duikhorloge
Ruim twintig jaar geleden heb ik 
dit horloge gekocht. Ik heb de 
Citizen Promaster Aqualand vaak 
gebruikt tijdens het duiken, maar 
draag ‘m ook casual. Persoonlijk 
vind ik dit het mooiste duik-
horloge dat Citizen ooit heeft 
gemaakt. Met datum, diepteme-
ter, diepte-alarm en lichtgevende 
wijzers heeft het horloge alles 
dat je nodig hebt om een suc-
cesvolle duik te maken en het 
uiterlijk liegt er ook niet om.

Kingston 
pullover
De meest populaire merino 
pullover bij onze klanten en ook 
bij mij. Gemaakt van een super 
mooi garen uit Italië dat niet 
snel pluist en niet te dik is. Met 
een Faro of een T-shirt perfect 
in het voor- en najaar te dragen. 
Als het echt koud is, draag ik 
deze trui met een overhemd 
en een ondershirt. Veel kleuren 
dus altijd de juiste look.

UE 
Megaboom



Het magische
merinowol

In steeds meer van onze producten  
gebruiken we de wol van het merinoschaap.  
Waarom? Omdat het van nature talloze voordelen kent,  
waar we als kledingmerk heel erg blij van worden.

Kingston v-hals merino 
pullover 
Girav



Het magische

erinowol komt van het me-
rinoschaap, een soort dat 
voornamelijk voorkomt in 
Zuid-Amerika, Australië 

en Nieuw-Zeeland. Merinowol ken-
merkt zich vooral doordat het dun, heel 
zacht en sterk is in vergelijking met wol 
van andere schaapsoorten. 

Daarnaast kan merinowol met het 
juiste onderhoud heel lang meegaan, is 
het volledig recyclebaar doordat de  
wol biologisch afbreekbaar is en heeft 
het veel praktische voordelen. Zo is 
merinowol ademend, temperatuur re-
gulerend in warme en koude omstan-
digheden, water- en vuil-afstotend,  
antistatisch en antibacterieel waardoor 
zweetgeur wordt geëlimineerd in 
plaats van vastgehouden.

Deze aantrekkelijke combinatie van 
kwaliteit en duurzaamheid is verant-
woordelijk voor de wereldwijd toegeno-
men populariteit van de wol, waardoor 
het steeds vaker voor elk type kleding-
stuk als materiaal wordt gebruikt.

M De merino-pullovers van Girav wor-
den gemaakt van superfijne merino-
garens. Het scheren van de ruwe wol 
van de merinoschapen wordt gedaan 
met respect voor het welzijn van het 
schaap en is mulesing free. Dit betekent 
dat de schapen diervriendelijk worden 
behandeld om larven en insecten weg 
te houden. 

De ruwe wol wordt geïmporteerd 
door onze Italiaanse garenfabrikant die 
de wol verder behandelt, schoonmaakt 
en er mooie, zachte en sterke garens 
van maakt. Daarna krijgen de garens 
een behandeling waardoor het product 
uiteindelijk als easy care kan worden 
geproduceerd en pluizen bijna geheel 
wordt voorkomen.

Onze Italiaanse breifabrikant maakt 
met dit fijne en elastische garen de 
pullovers en truien die Girav met veel 
trots al een aantal winters lang aan-
biedt. Een prachtig product dat lang 
meegaat en verkrijgbaar is in veel mo-
dellen en kleuren. 
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Onderhoud
De levensduur van je merinotrui wordt 
hoofdzakelijk bepaald door het onder-
houd. Zo hoef je een trui van merino-
wol niet of nauwelijks te wassen, tenzij 
er écht vlekken in de trui zitten. Meri-
nowol is antibacterieel en daarom vol-
staat het vaak om even een nachtje bui-
ten te hangen, waarna de trui weer 
lekker fris ruikt. 

Wil je toch wassen? Merino heeft 
een duidelijke gebruiksaanwijzing als 
het op wassen aankomt. We deden hier 
uitgebreid onderzoek naar en hebben 
onze merinotruien op alle mogelijke 
manieren en wasmachine-standen  

in de trommel te doen, want bij een te 
volle trommel gaan door het veelvuldi-
ge contact (wrijving) de schubben van 
de wolvezels in elkaar grijpen en 
‘krimpt’ de trui.

Verder raden we aan om de trui na 
het wassen in de goede vorm te rekken 
en op een handdoek liggend te laten 
drogen. Strijken om de trui weer lekker 
zacht en als nieuw te krijgen hoeft niet, 
maar kan uiteraard wel. Gebruik wel de 
wolstand met stoom op je strijkijzer.

Als je het onderhoud op deze manier 
doet, zal je merinotrui mooi blijven en 
heb je er heel lang plezier van.

Ontario ronde hals 
merino pullover 

Girav

gewassen. De conclusie? 
Je kunt je merinotrui het beste was-

sen op een wolwasprogramma (30 gra-
den en maximaal 600 toeren). Gebruik 
een beetje wolwasmiddel. Die lage toe-
ren zijn echt heel belangrijk om be-
schadigingen tegen te gaan. Ook is het 
essentieel om wollen kleding niet sa-
men te wassen met spijkerbroeken of 
sweaters. Ons advies is om slechts een 
paar wollen kledingstukken bij elkaar 
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Aspen half-zip  
merino 
Girav
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Mix &
match Combineer je joggingbroek met een sweater, 

hoodie of vest naar keuze.
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Arizona joggingbroek, 
Stanford vest,  
Navy Blue 
Girav

Arizona joggingbroek, 
Cambridge sweater,  

Metal Blue 
Girav

e brachten onze joggingbroeken 
al in drie maten uit, maar dat 
bleek voor veel mannen niet vol-
doende, omdat er behoefte was 

aan een nog langere versie. We hebben daarom 
een vierde lengtemaat uitgebracht: extra extra 
long fit! Uiteraard met twee steekzakken, waar-
van er één is afgewerkt met een rits zodat je 
waardevolle spullen niet verliest. Door de toene-
mende populariteit van comfortkleding hebben 
wij onze collectie joggingbroeken, sweaters, 
hoodies en vesten ook uitgebreid met extra kleu-
ren. Op dit moment zijn er zes kleuren in deze 
heerlijke, zachte sweat-stof verkrijgbaar.

W

‘ We hebben 
een vierde 
lengtemaat 
uitgebracht: 
extra extra 
long fit’



De perfecte boxer

Het was voor ons vooral belangrijk dat 
de stof zacht, elastisch en duurzaam 
werd. Ook hebben we ervoor gezorgd 
dat er niet teveel naden in de boxer zit-

De ontwikkeling van onze boxers heeft twee jaar geduurd. 
Waarom? Omdat we talloze varianten hebben ontwikkeld en 
getest, totdat we de perfecte boxer in handen kregen.

ten en dat ze zacht, maar sterk zijn.  En 
natuurlijk een goede fit en zachte band, 
om tot een perfect plaatje te komen. Het 
lijkt makkelijk, maar al deze elementen 

laten samensmelten tot een perfect ge-
heel bleek een aardige uitdaging.

Testen 
Het eindresultaat hebben we naar ons 
testpanel gestuurd, een groep van vijf-
tig mensen die al onze nieuwe produc-
ten testen op kwaliteit en pasvorm. Op 
basis van hun feedback hebben we nog 
een paar aanpassingen gedaan. Het re-
sultaat is de perfecte boxer, waar we 
ontzettend trots op zijn.

Platte 
naden

Geperfectioneerde 
pasvorm

Taping over 
het stiksel

Zachte 
tech tailleband

Hoogwaardig 
stretch katoen

Naadloze 
achterkant
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GIRAV / WINACTIE

Ga naar
girav.nl/prijsvraag  

of scan de QR code  
en doe mee!

Hoofdprijs
2 weekendkaarten
F1 Zandvoort
Prijsvraag 
Jasper Cillessen woonde 
tot voor kort in Valencia. 
Waar woont Jasper nu?

10x tweede prijs

Girav-
tegoedbon 
t.w.v.  
100 euro
Naast de fantastische 
hoofdprijs, verloten we 
onder de deelnemers  
van de prijsvraag ook  
nog eens 10x een tegoed-
bon van 100 euro die je  
kunt besteden in onze 
online store! 

Winnen,
winnen,
winnen!

Delen maakt gelukkig.  
Daarom organiseren we voor 
onze trouwe Girav-fans graag 
een mooie winactie! Om kans 
te kunnen maken, moet je 
daar natuurlijk wel eerst iets 
voor doen...



Shirts in 3 lengtes


