SS21 DREAM AWAY

WE ARE SALON SALON!
SALONSALON er et bæredygtigt designstudie skabt på baggrund af
en voksende bekymring for modeindustriens tunge aftryk på miljø og
mennesker.
Studiet er grundlagt af designer Mette Bjerregaard og drevet af en klar
vision om at skabe et bæredygtigt modebrand baseret på lang levetid
og humanitet i både produktion og forbrug.
Vi har særligt fokus på vores brug af ressourcer - menneskelige såvel
som materielle, og forsøger til stadighed at forbedre vores praksis
gennem både små og store handlinger.

Minimering af spild
Alle vores hovedkollektioner produceres på bestilling for at sikre, at
hver eneste vare, vi bringer til verden, virkelig er ønsket af nogen. På
den måde undgår vi udsalg og outlets, men vigtigst af alt undgår vi, at
dyrebare varer ender på forbrændingen eller destrueres på anden vis.
Så vidt muligt bruger vi leftover-metervarer fra de eksklusive
europæiske modehuse. Det minimerer vores ressource-forbrug
yderligere.
Social ansvarlighed
Et andet aspekt af vores tilgang til bæredygtighed handler om
respekten for de mennesker, der er involveret i produktionen af vores
varer, samt det håndværk og den knowhow, de repræsenterer.
Produktionen i Italien minimerer ikke kun transport, men sikrer også
sporbarhed og ansvarlighed. Vi ved nøjagtigt, hvor alle vores styles
bliver produceret og har personlige forhold til de mennesker, der står
bag.
Materialer
Hos SALONSALON bruger vi rene, naturlige fibre som silke, viskose,
uld, bomuld, kashmir og rulam.
I vores øjne er de naturlige fibre det bedre valg. Dem ved Moder Natur
hvordan hun skal håndtere, og da de naturlige fibre føles mere
behagelige på huden og ældes med større ynde, er der bedre chancer
for, at de bliver længere i din garderobe.

MOLLY

DIVINA

ALBERTINE

PETREA

FRANCA

BOW DRESS

34 36 38 40 42 44
kr. 3400

34 36 38 40 42 44
kr. 2800 | kr. 1800

LARA

123
kr. 1500

123
kr. 3200

XS S M L XL
kr. 2900

34 36 38 40 42 44
kr. 2600

BRADINE

34 36 38 40 42 44
kr. 1800

34 36 38 40 42 44
kr. 3300

BRADINE DENIM
34 36 38 40 42 44
kr. 1700

BOYS

34 36 38 40 42 44
kr. 1600

ILARIA

EDEN

123
kr. 6900

CELIA

34 36 38 40 42 44
kr. 2400 | kr. 1700

34 36 38 40 42 44
kr. 4800

XS S M L XL
kr. 1700 | kr. 900

34 36 38 40 42 44
kr. 5200

FEDERICA

VERA

34 36 38 40 42 44
kr. 2100 | kr. 1500

CLARISSA

ADELE

34 36 38 40 42 44
kr. 2400 | kr. 1700

CARLOTTA
XS S M L
kr. 4100

LOUISA

XS S M L XL
kr. 3500

LEA

XS S M L XL
kr. 1500

AMELIA

ANTONIA

XS S M L
kr. 2200

CATERINA

XS S M L
kr. 2900

CANDY

ONE SIZE
kr. 2100

DOLCE

ONE SIZE
kr. 900

S M L XL
kr. 1800

SUSY

35 36 37 38 39 40 41
kr. 2900

FOULARD
ONE SIZE
kr. 900

Salgs- og leveringsbetingelser
Hos SALONSALON producerer vi alle vores varer på bestilling til den enkelte
kunde. Det medfører nogle særlige handelsbetingelser. Ved bestilling betaler
kunden 50 procent af ordren forud, mens det resterende beløb trækkes ved
afsendelse af ordren via den valgte betalingsmetode.
Alt godt kommer til den, der venter…
Den 1. marts begynder produktionen i Italien. Produktionen er planlagt til
levering i Danmark medio april. Vi er dog nød til at tage et vist forbehold da
corona situationen kan forstyrre. Så snart varerne ankommer til studiet i Aarhus
pakker vi ordrerne til hver enkelt af jer og sender dem ud med GLS til den valgte
pakkeshop.

Reklamationsret
I henhold til Købelovens mangelregler har kunden to års reklamationsret.
Købeloven dækker alle fejl, der var til stede, eller hvor årsagen til fejlen var til
stede, da kunden fik varen leveret. Gennemgå venligst varerne ved modtagelse
og kontakt weare@salonsalon.dk i tilfælde af mangler senest 14 dage efter
modtagelse.

Retur- og bytteret
Med vores bæredygtige made to order-koncept er det normalt ikke muligt at
bytte og returnere. Omstændighederne taget i betragtning har vi dog besluttet,
at vi på SS21 er nødt til at gå på kompromis med idealerne. I det omfang det er
muligt, producerer vi en smule ekstra, så vi kan imødekomme ombytninger af
størrelse på visse styles. Er det ikke muligt, kan vi tage varen retur mod et
tilgodebevis. Ombytning og returnering skal ske hurtigst muligt og inden for 14
dage. Vær opmærksom på, at vi ikke giver pengene retur.

