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HANDGEMAAKTE MANA SAINT-TROPEZ TASSEN 
NU OOK IN NEDERLAND

 
LABEL2LOVE haalt de tassen van het hippe Zuid-Franse merk ‘MANA 
Saint-Tropez’ naar Nederland. De gepersonaliseerde rieten tassen zijn nu 
exclusief verkrijgbaar via de webshop van Label2Love.
 
Het Nederlandse Label2love is een exclusieve samenwerking aangegaan met 
het Franse MANA Saint-Tropez. De collectie bestaat uit stijlvolle luxe rieten 
tassen met geborduurde teksten in zwart en in kleur. Ook is het mogelijk een 
strandtas met een gepersonaliseerde tekst te bestellen. 

De tassen worden geheel met de hand gemaakt van natuurlijk materiaal: 
riet dat met de hand gevlochten is. Voor de hengsels wordt 100% vegan leer 
gebruikt. Het maken van een MANA Saint-Tropez tas kost gemiddeld tien 
dagen.
 
Met hun hippie-chique touch zijn de tassen een echte eyecatcher. Handig 
en leuk als shopper maar helemaal geweldig voor een dagje on the beach.
 
Het merk MANA Saint-Tropez werd in 2016 opgericht door twee creatieve 
‘Tropéziennes’, de zussen Marie en Sabrina die al hun hele leven in het 
beroemdste plaatsje van de Côte d’Azur wonen. Hun zelf ontworpen collectie 
strandtassen wordt inmiddels over heel de wereld verkocht (New York, St-
Barth, Griekenland, Corsica, Venezuela, Uruguay, Mexico, Miami, Abidjan, 
Zwitserland en Australië). En vanaf nu dus ook verkrijgbaar in Nederland, 
alleen via Label2love.nl.  
 
Label2love is dé plek waar je in elk seizoen van het jaar zeer speciale 
musthaves kunt vinden. Eigenaresse Yvette Klein was altijd al op zoek naar 
de nieuwste en mooiste merken op het gebied van woonaccessoires en 
lifestyle en deelde dit vaak met haar omgeving. Haar ondernemersdrang 
bracht haar op het idee om webshop Label2Love.nl nieuw leven in te blazen 
en om te bouwen tot wat deze nu is.
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