Wrangler heeft een rijke historie, welke begint in 1904 te Greensboro North Carolina.
CC Hudson starte daar de Blue Bell company, ze maakten voornamelijk werkkleding voor de spoorweg
medewerkers.
In 1947 verschoof de focus van werkkleding naar casual kleding, en men bedacht met het merk Wrangler.
Wrangler staat bekend om het produceren van functionele en kwalitieve spijkerbroeken,
met als inspiratie de rodeo cowboy’s.
Tot op de dag vandaag zitten de functionele kenmerken, welke destijds geinspireerd zijn door de rodeo cowboy,
op de broeken.

Al onze Wrangler broeken hebben 7 iconische kenmerken, welke geintroduceerd zijn in 1947. Deze kenmerken zijn destijds geintroduceerd
met het oog op style en functie. Ook vandaag zijn de punten nog functioneel en dragen ze bij aan de autenticiteit en historie van het merk.

Rope logo op de knoop, als
punt van herkenning

W-stiksels, deze staan voor ‘Western
Wear’ wat natuurlijk uit onze rodeo
historie komt

Leather patch op iedere broek
(meestal op de kontzak)

Elke Wrangler broek heeft 7 belt loops,
hierdoor blijft de riem altijd perfect op
de waistband zitten.

Platte rivets, waardoor beschadigingen
voorkomen wordt aan het zadel
(tegenwoordig stoelen / banken etc.)

Watch/Coin pocket, dicht op de waistband.
Waardoor deze wordt afgesloten wanneer
je beweegt. Door de curvedsticksel kun je
gemakkelijk met een vinger een muntje uit
de zak krijgen.

De harde naad van de jokenaad zit altijd aan de
onderzijde. Wanneer je portomonee iets
omhoog schuift uit je achterzak wordt deze
tegengehouden door deze naad.

Ons meest authentieke model, wordt nu al 27 jaar verkocht.
Een klassieke regular fit; hoog op de waist, ruim op het
bovenbeen een een recht pijp.

Een moderne vertaling van de Texas naar een hedendaagse klassieke pasvorm.
Ten opzichte van de Texas is de Arizona iets lager aan de voorzijde in de waist.
Het bovenbeen is iets meer geknepen, maar nog steeds comfortabel.
De jeans heeft een rechte pijp.

Een hedendaagse regular straight pasvorm. Ten opzichte van de Arizona en Texas zit de Greensboro lager op
de waist, maar nog steeds aan de hogere kant vergeleken met het complete jeans aanbod in de markt.
Model zit op het bovenbeen iets ruimer tov de Arizona (maar wel smaller als de Texas),
en heeft een rechte pijp.

Een moderne maar nog steeds comfortabele tapered fit. Qua topblock is deze te vergelijken met de Arizona, maar vanaf de
knie loopt deze taps toe. Hierdoor oogt de jeans mooi aangesloten maar zit deze op het bovenbeen nog steeds comfortabel.

De Spencer is een straight slim fit. Als je deze vergelijkt met de Greensboro, zit deze net iets lager op de middel en is deze
over het gehele been iets meer geknepen.

De Bryson is een skinny fit. De voorzijde van de broek zit nog net wat lager dan de Spencer, maar de achterzijde zit juist weer
wat hoger op de middel. Hierdoor blijft de broek ondanks dat deze wat lager zit toch mooi aangesloten. Qua bovenbeen is deze
te vergelijken met de Spencer maar vanaf de knie loopt deze deze smaller over het onderbeen waardoor deze de skinny fit krijgt.

