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EARTHLY
DE NIEUWE HIGHLIGHTS!
LEER

/

Robuste; Soepel vallend rijk leer met een hele
natuurlijke look en feel. Semi plantaardig gelooid
met zachte glans door de lichte wax afwerking.

10CROSSBODY; Een clean en tijdloos model. Met
ruime soufflés in de ritsvakken, easy acces en heel
veel effectieve ruimte. Clean en classy.

Scales; Opengewerkte schubben gecombineerd
met het mooie Robuste leer. Na verloop van tijd zal
dit leer prachtig naar de gebruikster gaan staan.
Met recht een kwaliteit om je aan te hechten.

13CROSSBODY; Slimme crossbody met twee
separate rits vakken onder de overslag. Natuurlijk
heel LouLou met extra steekvak op het voorpand,
en een ritsvak aan de achterkant.

Spotted; In 2013 hadden we de eerste polka dot
‘hair on’ leersoort. Nu op verzoek terug in deze
zomerse collectie. Gecombineerd met het mooie
Robuste leer.

95BAG; De ultieme laptop tas, met in de tas
gepolsterde separatie waar je 15 inch laptop in
past. Met extra ritsvak op de achterkant, lange
afneembare schouderband, extra rits vakje,
steekvakjes en pennenhouder.

Classy Croc; Een tijdloze zacht glanzende croco
print stijlvol gecombineerd met mat suède,
afgewerkt met licht gouden fittings. Does it get any
better?

MODELLEN
03CROSSBODY; Compacte crossbody clutch met
extra ritsvak op de achterkant, clutchgreepje en
afneembare verstelbare schouderband.
06FAPA; Deze fijne clutch kan als schoudertasje of
als fanny pack worden gedragen. Een clean en
compact design voorzien van extra ritsvak aan de
voorkant waar vrijwel alle smartphones inpassen.
09CROSSBODY; Favoriet in deze collectie; een mini
cameratas met twee extra rits compartimenten,
op voor en achterkant. Zoals een echt exemplaar
komt deze tas met de ‘camera strap’, een brede
schouderband met de bekende musketonhaken
en uiteraard verstelbaar.
10BAGWXL; Een extra grote uitvoering van een
LouLou klassieker. Onder de overslag vind je
bijzonder veel creditcard vakjes. Met recht een
crossbody wallet te noemen.

96BAG; Laptoptas of luiertas? Waarom niet allebei?
Deze tas is gevuld met slimme vakken en heeft een
gepolsterde separatie voor de 13 inch laptop of
de baby accessoires. In deze tas ook een speciale
flessenhouder. Watertje mee voor onderweg naar
je werk? Of een baby-bottle.
97BAG; Eye candy deze nieuwe compacte
schoudertas. Draag hem crossbody met de brede
bijgeleverde verstelbare crossbody ‘camera strap’.
Of als schoudertasje met de kortere band.
99BAG; Een LouLou classic deze fijne schoudertas.
Draag hem ‘city style’ comfortabel met de platte
gepolsterde schouderband, of als je gehaast
onderweg bent met de los bijgeleverde verstelbare
schouderband.
Diaper matt & stroller set: Maak van vrijwel iedere
tas een diaper bag met deze super set. Bevestig
de leren lussen aan de wagen, en klik de tas vast
aan de haakjes. Je mini verschoon je met een
glimlach op de lieve print van ontwerpster Jenny
Lee-Katz.

Waar we voor Fall Winter het thema Rock hadden, bleek 2020 ook echt een
Rocky start te hebben. De lock down bracht onzekerheid, angst en verstilling.
En tot stilstand kwam het. Letterlijk. Waar ik jarenlang ben doorgeraasd, viel
alle drukte weg. Ik zag hoe mooi het licht ’s ochtens ons huis binnenviel,
maakte schoolwerk met onze ukken en zat uren met mijn handen in de
aarde. Eigenlijk ben ik per ongeluk door deze periode op een fijne manier
mentaal ge-detoxed.
Deze collectie gaat ‘back to the roots’. En daarom aards en puur, maar toch
ook vrouwelijk en boven alles tijdloos. Dat tijdloze is essentieel. LouLou staat
voor fashionable accessoires waar je jarenlang plezier van mag hebben.
Niet kijkend naar opgelegde trends of kleurenkaarten, maar vanuit de basis
met mijn eigen ervaring als ontwerper. Ik wil moois maken waar je je aan
kan hechten, niet voor slechts 1 seizoen. Voorheen voelde ik de druk vanuit
de fashion, het ‘mee moeten gaan’. Door de afgelopen periode zijn we ons
bewuster van wie we zijn, wat we maken en hoe mooi dat al in elkaar zit.
Mooier, want niet alleen slim en eerlijk qua prijs, maar ook ontworpen en
gemaakt met hart voor mens en dier.
Jaren geleden schilderde ik graag en vaak, en zo heb ik deze collectie ook
opgezet, geschetst, gevoeld als het ware. Welke kleur past waar, en welke
vorm en welk materiaal maakt het beeld af. Als in een atelier, omringd door
prints van Henri Matisse en Damien Hirst heb ik deze collectie vormgegeven.
Aardse tonen als cognac en taupe naast helder lucht blauw. Nieuwe
modellen en leersoorten gemixt tot een perfect palet. Earthly.
Liefs,

floor@byloulou.com
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QUEEN
Silver fittings
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024 - TAUPE

001 - BLACK

1. SLB4XS111S*RFID
2. 05SEST111S
3. SLBXL111S*RFID
4. 02FAPA111S
5. 04CLUTCHM111S
6. 09CROSSBODY111S
7. 97BAG111S

€34,95
€29,95
€89,95
€89,95
€99,95
€129,95
€119,95

R1

PALETTE
Light gold fittings
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100 - MULTIPLE

1. SLB15XS153LG*RFID
2. 03CROSSBODY153LG
3. 09CROSSBODY153LG
4. 12CROSSBODY153LG

€39,95
€94,95
€129,95
€119,95

R1

CLASSY CROC
Light gold fittings
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001 - BLACK

Laptopbag

R1

1. SLB15XS149LG*RFID
2. SLBHZ149LG*RFID
3. 11CROSSBODY149LG
4. 12CROSSBODY149LG
5. 95BAG149LG
6. WIMA149LG

€39,95
€79,95
€99,95
€109,95
€219,95
€29,95

ROBUSTE
Silver fittings
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Mix & match this bag with several covers

023 - COGNAC

001 - BLACK

Diaper- & laptopbag. Match this bag with
the strollerset and the baby diaper matt.

1. SLBXL147S*RFID
2. 04CLUTCH147S
3. 48BAGBODY147S
4. 85BAG147S
5. 96BAG147S

€89,95
€99,95
€99,95
€149,95
€229.95

R1

SUGAR SNAKE
Silver fittings
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4

Match this cover with
the Robuste 48BAGBODY

2

3

5

054 - JEANS BLUE

001 - BLACK

1. SLB13XS29S*RFID
2. SLB29S*RFID
3. 03CROSSBODYXS29S
4. COVER29S
5. 99BAG29S

€34,95
€59,95
€79,95
€34,95
€119,95

R1

SPOTTED
Silver fittings
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020 - MINK

Match this cover with
the Robuste 48BAGBODY

1. SLB14XS20S*RFID
2. SLB20S*RFID
3. 03CROSSBODYXS20S
4. 21POUCHXL20S
5. COVER20S

€39,95
€89,95
€99,95
€129,95
€39,95

R1

VINTAGE CROCO
Silver fittings
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024 - TAUPE

001 - BLACK

Laptopbag

R1

1. SLB15XS04S*RFID
2. 05SEST04S
3. SLB04S*RFID
4. SLBXL04S*RFID
5. 21POUCH04S
6. 03CROSSBODYXS04S
7. 10CROSSBODY04S
8. 90BAGXS04S
9. 98BAG04S

€39,95
€29,95
€69,95
€89,95
€89,95
€89,95
€139,95
€149,95
€179,95

ROBUSTE
Silver fittings

1

1. BABY DIAPER MATT
2. STROLLERSET

2

€19,95
€24,95

R1

HOW WE MAKE IT WORK
This is not just a regular collection. My journey started in 2010. In that year I made a design
which we now know as the classic Smart Little Bag (SLB). This design turned out to be a huge
success and in no time we sold thousends of SLB’s. At that moment I realized that LouLou
had to be a combination of the following elements: feminine, functional, fashion and fair.
The first three of these claims are for you to judge (as beauty is in the eye of the beholder)
but I claim the element ‘fair.’
I love to explain how we work. Fairness is in the core of LouLou Essentiels. We are strong
believers that we can create functional and fashionable accessories that are designed
and produced in a way that is fair for everyone who’s involved. I truly believe we can make
a difference and so we do.
At this moment we’re working over more then 9 years with the same supplier. We grew
big together and I watched him while he evolved his business into a leading leather
manufacturing company. He went from our supplier to our partner and a friend of LouLou
Essentiels.
Important details about the factory:
• SA8000 compliant
• Exclusively works with suppliers who follow ethical practice
• Harvests rainwater and minimalizes waste to care for the environment
• This factory is the only leather goods factory in the world
which is run on 100% solar power
• Provides all craftsmen with fair wages & free medical
and retirement facilities
• Is continuous training their craftsmen to develop more skills
• Has various educational programs with the intention to generate more employment of
women in the different departments of their factory
• Offers special support programs for single moms

SPRING SUMMER 2021

We will always strive for improvement, not only for our company but also for our clients, our
producer and for a better environment. This is not only the 10th anniversary of our brand,
it is also just the beginning...
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GOLDEN GIRL

Silver fittings

1

2

3

6
4

7
Match this cover with
the Robuste 48BAGBODY

024 - TAUPE

5

1. SLB5XS85S*RFID
2. SLB85S*RFID
3. 06FAPA85S
4. 10BAGWALLET85S
5. 97BAG85S*RFID
6. WIMA85S*RFID
7. COVER85S

€37,50
€69,95
€89,95
€89,95
€119,95
€29,95
€34,95

R2

SCALES
Silver fittings
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023 - COGNAC

001 - BLACK

6

1. SLB14XS150S*RFID
2. SEST05150S
3. SLBHZ150S*RFID
4. 01POUCH150S
5. 21POUCH150S
6. 53BAGXS150S

€39,95
€34,95
€79,95
€89,95
€99,95
€149,95

R2

ROBUSTE
Silver fittings

1

2

3

4

Laptopbag

023 - COGNAC

001 - BLACK

1. SLB4XS147S*RFID
2. 09CROSSBODY147S
3. 20BAGXS147S
4. 95BAG147S

€34,95
€129,95
€149,95
€219,95

R2

CLASSY CROC
Light gold fittings
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001 - BLACK

R2

1. SLB14XS149LG*RFID
2. 10CROSSBODY149LG
3. 21POUCHXL149LG
4. 85BAG149LG

€34,95
€139,95
€119,95
€149,95

SUGAR SNAKE
Silver fittings

1

2

3

054 - JEANS BLUE

001 - BLACK

1. SLB13XS29S*RFID
2. 07CROSSBODY29S
3. 13CROSSBODY29S

€34,95
€79,95
€89,95

R2

VINTAGE CROCO
Silver fittings
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023 - COGNAC

9

Laptopbag

R2

1. SLB15XS04S*RFID
2. 05SEST04S
3. SLB04S*RFID
4. SLBXL04S*RFID
5. 21POUCH04S
6. 03CROSSBODYXS04S
7. 10CROSSBODY04S
8. 90BAGXS04S
9. 98BAG04S

€39,95
€29,95
€69,95
€89,95
€89,95
€89,95
€139,95
€149,95
€169,95

LOULOU ESSENTIELS HQ
Datheenstraat 57
2583 BX The Hague
The Netherlands
info@loulouessentiels.com
+31 (0)70 345 88 23

SOCIAL MEDIA
WWW.LOULOUESSENTIELS.COM
LOULOUESSENTIELS
LOULOU_ESSENTIELS

