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Style is an attitude

Smart
casual
style
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MUSTHAVE TREND

POLO KNIT
Komend jaar wordt zonder twijfel het jaar van het poloshirt.
Dit populaire basisstuk met een vleugje sprezzatura mag zeker niet
ontbreken in je garderobe als je houdt van de smart casual stijl.
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Go into winter mode
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Een leuke jas, oversized hemd en casual
jeans gecombineerd met een paar stoere boots
en you are all ready to go! Due Amanti dacht
aan alle essentials om je switch naar wintermodus extra comfy te maken.

2.

Draag je debardeur
over een losse blouse.
Een opvallende strikkraag maakt de look af.

3.

musthave
trend
STATEMENT DEBARDEUR
Masculine meets feminine met de wollen debardeur: hét hebbeding
in je herfstgarderobe. Dit mouwloze truitje staat zowel chic als stoer,
terwijl de oversized touch voor dat tikkeltje speelsheid zorgt.
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Style it

Shades of grey
Van warm asgrijs tot trendy charcoal

Geen kleur zo gracieus als grijs. Keep it warm in wollen ensembles
die de neutrale tint als geen ander tot uiting laten komen.
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In 2021 raakten we er massaal aan verknocht: comfortabele
homewear in aaibare materialen om het thuisblijven slash
-werken wat aangenamer te maken. Met deze outfit zit je
sowieso goed om tijdens of na een lange werkdag heerlijk te
cocoonen.
Nog een snelle boodschap doen? Gooi een mantel of trenchcoat over je sweater en loungebroek heen, trek er een stoere
chunky boot of sneaker onder aan en je bent good to go.
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Cosy at home

Zo zacht en knus dat je ze
nooit meer wilt uitdoen:
deze matchende trui- en
sjaalsets met trendy
kabelpatroon.
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musthave
trend
CABLE KNIT
14

Style it

Combineer je knitwear
met een frivole jurk en
knielaarzen voor een
tof contrast.

Black and white
Qui cum estibus dolorrovidis incipsa

Vid eatem et ex eiur? dis eosae dolore estiae corepedis aspicip
santumet fugiatio. Xeris etvolorestem. Tur mint modigni unt, cum
sit volorest est intiuntur aut es quos saeperf ereheni cons.

don’t
hold
back

SIERADEN MET SCHAKELDETAIL:
ECHTE BLIKVANGERS EN
HELEMAAL TRENDY
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Hoe kleine accessoires je look kracht kunnen bijzetten,
bewijst onze sprekende collectie oorbellen. Een grove
schakel als sluiting geeft extra cachet aan de designs.

Welke is jouw favoriet?

WWW.DUEAMANTI.BE
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mix it up
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Look fresh, feel good
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Soms is eenvoud de sleutel tot een geslaagde
look. Een coltrui in tricot met een in het oog
springend paar oorbellen: dat is belezza
italiana op z’n best.
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down to earth

tones
due amanti
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Camel, beige, cognac: de mooiste aardetinten bepalen het
kleurenpalet dit seizoen. Laat de herfst je garderobe veroveren in
de vorm van diverse materialen en texturen, van leder over
fluweel tot metallic en leuke ribbelstofjes.

FEEL THE SPIRIT OF:
			“DUE AMANTI”
De nieuwste Due Amanti-items met eigen ogen
bewonderen? Dat kan in onze kustwinkels in Knokke
en Koksijde! Door ons feel-good interieur maak je er
samen met je vriendinnen een gezellige, ontspannen
shopnamiddag van. Onze stylistes ontvangen je graag op
afspraak voor kledingadvies op maat, maar ook op een
spontaan moment ben je natuurlijk meer dan welkom.

PERSONAL SHOPPING
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Ben je op zoek naar een outfit voor een speciale gelegenheid?
Geef de winkel van jouw voorkeur een belletje om jouw
personal shopping-moment in te plannen. Je krijgt tips
én de onverdeelde aandacht van onze winkelstyliste, die
een aantal looks samenstelt op basis van jouw persoonlijke
smaak. Warning: de kans dat je op slag verliefd wordt op
meerdere outfits is groot. Want if we due it, we due it right!

SEE YOU SOON?

Lippenslaan 341, B-8300 Knokke . T. +32 50 84 15 00
Zeelaan 323, B-8670 Koksijde . T. +32 58 23 94 33

25

DUE AMANTI WINTER 21/22

DUE AMANTI WINTER 21/22

Voor wie even wil relaxen of haar favorieten uit de collectie
met zorg wil selecteren, creëerden we een cosy loungeruimte
in ware Due Amanti-stijl. Natuurlijke materialen, een
vleugje velvet en een touch of gold slepen je helemaal mee
in de sprankelende sfeer van ons label.

		SCENTS
HOSPITAL
ITY,
		DINING
FOOD,
		COSY
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De Due Amanti-spirit staat centraal in elke collectie die het
label uitbrengt. Brand owner Annelies Boulangier ademt dat
DNA als geen ander en ziet het als haar missie om vrouwen
geluksmomentjes te bezorgen.

DUE AMANTI: “LEAVE A
SPARKLE WHEREVER YOU GO”
MAKING WOMEN FEEL LUCKY…
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… dat is waar Due amanti voor staat. Ons doel is om je met dat
speciale detail – de juiste kleur of dat extra tikkeltje comfort – een
boost van geluk en zelfvertrouwen bezorgen wanneer je je outfit
aantrekt. “Van daaruit vertrekken we elk seizoen bij het
creëren van een nieuwe collectie”, vertelt Annelies.
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“Ook voor winter 2021 is dat het geval, met een focus op
comfort en de casual geest die volop leeft in ons achterhoofd.
We hebben stijlen ontwikkeld die elk aspect van onze
dagelijkse leefwereld perfect aanvullen: de verschillende stuks
zijn moeiteloos te combineren en aan te passen naargelang de
gelegenheid. Of je nu thuis bent, naar het werk of naar een
event gaat, in deze collectie zal je altijd wel iets vinden waarin
je je goed voelt. Optimisme en de ‘feel lucky’-factor zijn dan
ook onze voornaamste inspiratiebronnen.”
Een elegant basispalet met warm winterwit en verschillende
tonen van beige en greige vormt de rode draad doorheen de
collectie. In combinatie met khaki, camel, taupe en andere
aardetinten zijn dit dé keykleuren voor winter 2021. Wat zeker
ook niet mag ontbreken: klassieke grijsnuances in rijke garens
en warm oranje, de accentkleur van dit jaar.

“In onze collectie kan je zowel de nieuwste trends
als leuke basics terugvinden, waar de nadruk steeds
ligt op verfijning en draagbaarheid”, benadrukt
Annelies. “Due Amanti spreekt een op-en-top vrouwelijk
publiek aan. Niet alleen fashion maar ook wie die draagt, staat
bij ons centraal. We willen dat onze Due Amanti-ladies zich
zelfverzekerd en comfortabel voelen in alles wat ze dragen, en
dat ook uitstralen.”
TRICOT MET EEN DUE AMANTI TOUCH
Dit fijne breiwerk dat gemaakt is met de beste Italiaanse
garens keert regelmatig terug in onze collectie. Elk truitje
heeft uiteraard die unieke Due Amanti touch in de structuur,
de breitechniek, de kleur, de pasvorm en gewoon door middel
van een opvallend ‘girl power’-detail.
“Feel lucky is ons motto en dat is de boodschap die we steeds
proberen over te brengen in onze collectie.”
Shine, feel lucky and leave a sparkle wherever you go!
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Eco-friendly fur
Voeg een laagje zachtheid toe aan je outfit en pak uit met
een mantel of mouwloze vest in donzig imitatiebont.
Een natuurlijke kleur als khaki dompelt je onder in de
sfeer van het seizoen, met een hedendaagse twist.

Je look wat bonter maken? Een mix van zachte
laagjes zorgt voor extra schwung.
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Chill but sophisticated
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Het najaar draait om die heerlijke me-time
momenten: even het hoofd leegmaken en
jezelf verwennen met die dingen waar je
van houdt. Dit seizoen relax je in stijl met
onze basics in trendy greige.

DUE AMANTI WINTER 21/22
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Ribfluweel
Winterse topper met seventies vibe
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Texturen van fluweel zijn een
terugkerende trend dankzij de veelzijdige
stylingmogelijkheden en het instant luxe-effect.
Pronk jij in baggy en casual velvet of ga je voor
de feestelijke uitstraling met glitteraccenten?
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* PERSOONLIJK ADVIES:
Altijd jezelf blijven! Het klinkt cliché, maar in tijden waar social media
soms een vertekend beeld geeft van ons leven, vind ik dat een belangrijke
gedachte om aan vast te houden. Niet alles is picture perfect en iedereen
kent ups en downs. Je hoeft jezelf niet aan anderen te spiegelen. Ik probeer
zoveel mogelijk te relativeren wat ik online zie en gelukkig te zijn met
wat ik heb en wie ik ben!

Covergirl Larissa
OMSCHRIJF JEZELF IN
3 WOORDEN:
 Spontaan, empatisch, familiaal

@larissadc

* JE POST VOORAL:
Dingen die ik zelf leuk vind. Ik doe me niet anders voor op Instagram dan ik in het echte
leven ben. Mensen die me volgen weten dat ik een echt gezinsmens ben. Family comes first
en je zal dus veel mommy-daughter momenten op mijn feed zien, maar ook foto’s van mijn
modellenwerk.
* JE STERRENBEELD IS:
Steenbok, hoewel je daar eigenlijk niet veel van merkt. Ik ben totaal niet koppig en haat het om
ruzie met iemand te hebben. Ik praat problemen liefst zo snel mogelijk uit en kan ook niet lang
boos blijven. Ambitieus is dan weer wel een eigenschap waarin ik me kan vinden.

* MODE MUST-HAVE:
Een comfortabele eco-lederen broek. Die staat altijd fashionable en kan je op verschillende
manieren combineren, van sportief tot klassiek.
* BINGETIP:
Sowieso Gossip Girl! Dat werd opgenomen in New York, een van mijn favoriete steden, en zit
boordevol humor, mooie mensen, zotte complotten en een flinke dosis mode. Ik heb de serie
zeker al vijf keer herbekeken.
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* DE STIJL DIE JE LIEFST DRAAGT:
Geef mij maar basics en denim! Je zal me niet snel in opvallende kleuren of uitgesproken prints
tegenkomen, behalve in een toffe zomerjurk met luipaardmotief misschien.
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It’s all in the details: van de subtiele strikmouwen
tot de lederen ceintuur stelen de details van deze
nonchalante jurk de show.
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Sipte jij al eens van een White Lady? Geïnspireerd op
deze cocktailklassieker, maar met een spectaculaire twist,
ontwikkelde Fiera Antwerp een signatuurcocktail voor
Due Amanti. Head Bartender Beka verklapt het recept!

APERITIVO PER DUE AMANTI:
“VOOR GIN LOVERS”

santé!

WIN EEN DINER IN FIERA
Durf jij de uitdaging aan om onze Due Amanti-cocktail zelf te maken? Post jouw creatie op
Instagram en tag @dueamanti en @fiera_antwerp om een etentje bij Fiera te winnen!

DE KITTELBLOEM, CULINAIRE ‘COOL KID’
Foodies kennen de blauwpaarse bloem ongetwijfeld van kleurrijke Insta-receptjes. Niet per
se de smaak, wel z’n visuele aantrekkingskracht en libidoboostende kwaliteiten maken van de
kittelbloem de nieuwste culi-sensatie. Werd jij er al door geprikkeld?

TIP: JE VINDT ‘BUTTERFLY PEA’-POEDER BIJ JE KRUIDENIERSZAAK OF OP DENOTENSHOP.BE

41
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ZO MAAK JE ‘M
Shake alle ingrediënten behalve het citroenzuur en crushed ice samen tot het eiwit een dikke
schuimtextuur krijgt. Voeg daarna een flinke dosis crushed ice toe en shake nogmaals om de
cocktail lekker fris te maken. Schenk uit in een coupeglas en serveer met 30 ml citroenzuur.
Ready for the show? Giet het citroenzuur bij de basis en laat je verrassen door een prachtige
metamorfose dankzij de werking van de ‘butterfly pea’ of kittelbloem. Deze unieke plant is
van nature felpaars maar kleurt in combinatie met eiwit en suiker geelgroen. Eens het zuur
van de citroen zich ermee vermengt, krijg je een zoete roze kleur. Dat wonderlijke effect
vormt een knipoog naar de chemie die ontluikt wanneer twee geliefden of ‘due amanti’ elkaar
ontmoeten.

DIT HEB JE NODIG:
•
Bombay Sapphire geïnfuseerd
met de ‘butterfly pea’ bloem
•
Cointreau
•
Rabarbersiroop
•
Eiwit
•
Citroenzuur
•
Crushed ice

Spotted
on the street
Worn by our Due Amanti #luckyladies

Stijl, good vibes en de Due Amanti-sparkle: deze
dames stralen het allemaal uit. Stap even mee in
de influencerwereld en laat je inspireren door hun
favorieten uit onze nieuwe collectie. Lees- en kijktips
en modeadvies krijg je ‘r zomaar bovenop!

D
Inge

OMSCHRIJF JEZELF IN 3 WOORDEN:
 Beminnelijk, stijlvol en een beetje stout
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ingemoerenhout
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4.506 likes
Always in for a party and a smashing outfit!
#feelluckywithdueamanti

@ingemoerenhout

U

* JE POST VOORAL:
Avonturen rond de hele wereld! Ik erfde de passie voor reizen
van mijn ouders en neem mijn volgers en een zwaar gevulde
koffer graag mee op ontdekking naar de mooiste plekjes en
hotels. En dat doe ik natuurlijk in stijl: ook mijn flair voor
fashion vormt een vast thema op mijn Instagram.

* JE STERRENBEELD IS:
Ik hou van een leven in balans dus je kan het al raden: ik
ben een echte weegschaal. Schoonheid draag ik hoog in het
vaandel en elk klein detail is voor mij belangrijk. Ik kan uren
aan een foto zitten prutsen tot hij er eindelijk uitziet zoals ik
wil en zeg regelmatig tegen mezelf “Inge, goed is soms goed
genoeg”.

* DE STIJL DIE JE LIEFST DRAAGT:
Je kan mijn dagelijkse stijl het best definiëren als sporty chic,
maar ik probeer ook graag eens iets anders uit. De juiste outfit
op de juiste plek, daar word ik gelukkig van!
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:
Dit is wat ik uit m’n kast zou halen voor een citytrip. Je kan er
sneakers onder dragen om de stad te verkennen, maar kan ook
je hakken in je rugzak steken om die ‘s avonds aan te trekken
voor een bezoekje aan de cocktailbar. De warme winterse
tinten en zachte cape maken het plaatje af.

* VOLGENS JOU STAAT DUE AMANTI VOOR:
Een merk dat Italiaanse flair combineert met nuchterheid
van Belgische bodem. Vrouwelijk, speels en altijd stijlvol. Due
Amanti is ook toegankelijk voor alle leeftijden. Mijn nichtje
van 17, Jade, komt regelmatig iets uit mijn kast pikken – en
gelijk heeft ze!

AM
silkeblogs

@silkeblogs

1.606 likes

Oh hey, ik lig hier gewoon even te chillen in mijn nieuwe favoriete

Silke

Ik ken Due Amanti nog niet zo lang, maar was op slag verliefd op hun
stijlvolle collecties. Modern en draagbaar, maar toch zeer divers en
altijd met dat tikkeltje extra.
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

De speelse strik maakt van dit witte hemd meer dan een mooie basic. Ik vind ‘m
geweldig in combinatie met een vleugje leder en een hippe debardeur eroverheen.
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#secretarylook outfit. Feeling powerful dankzij @dueamanti!

D

sophisticatedbox

@sophisticatedbox

1.153 likes

#zebraprint #popofcolour
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Sophie

Dare to be sophisticated is mijn motto, en óf dat mooi aansluit bij de
sprankelende collectie van Due Amanti. Kleurrijk en vrolijk,
maar toch elegant: helemaal mijn ding!
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

Wintercollecties zijn meestal vrij sober en van mij mag er wel wat pit inzitten.
De zebraprint met een touch of orange werd daarom de winnende combo!

Donkere dagen betekenen duffe outfits? Niet als het
van Sophie afhangt! Met funky prints en kleurrijke
accessoires schijnt de zon in haar garderobe ongeacht
het seizoen.

Why be boring

when you can be
extraordinary?

* SOPHIE’S SUGGESTIES:
- Een lekker adresje in Wilrijk: Restaurant Món
- Voor romantische Netflixers: Bridgerton en Emily in Paris
- Voor iedereen: op kleuren en prints dragen staat geen leeftijd!
Durf te experimenteren met combinaties zoals roze en rood,
paars en oranje, kobaltblauw en karamelbruin...
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A zebra can’t change its stripes.

U

AM
jottiverbruggen

@jottiverbruggen

1.018 likes

Een jurk naar mijn hart door @dueamanti.
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Jotti

Waarin Due Amanti uitblinkt? Van eenvoudige silhouetten eyecatchers maken
door middel van krachtige kleuren of mooie stoffen. It’s all in the details!
* WAAROM DEZE DUE AMANTI OUTFIT GEKOZEN:

De LBD is een steevaste favoriet tijdens het voorjaar, dus deze lange versie
wist me meteen te bekoren. Elegantie in alle eenvoud!
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#blackisbliss

Inge Moerenhout tipt:

* PERSOONLIJK ADVIES:
Stap eens uit je comfortzone en probeer een outfit

die je normaal niet zou dragen: het zal je energie

boosten en je een gevoel van vrijheid bezorgen.
Op reis is het perfecte moment om dat te doen!
Ga bijvoorbeeld voor een klassieke top op een

afgewassen jeans – dé formule tot instant coolness.
En wees vooral niet te streng voor jezelf. Je bent
mooier dan je denkt!

* MODE MUST-HAVE:
Een designertas in een neutrale kleur is altijd een
goede investering: die past bij elke outfit en je hebt
er jarenlang genot van!

* FAVORIETE RESTAURANT:
Wie ooit in Alicante tapas wil eten, moet zeker

langsgaan bij Nou Manolin. In Barcelona kan je dan

weer terecht in het luxueuze Ohla-hotel, waar het

heerlijk vertoeven is op hun spectaculaire rooftop
met een drankje in de hand.
* BINGETIP:
Game of Thrones is de beste serie ooit. Ik mocht
de finale met een groot live-orkest beleven in
Dubrovnik. Ja, het leven van een influencer kan

hard zijn. Ook Vikings is een aanrader! Ik verslind

momenteel aflevering na aflevering en kan er maar
niet genoeg van krijgen.
* LEESTIP:
Lezen is ook een beetje reizen dus ik heb al menig

boek verslonden. Twee van mijn favorieten zijn Elf
minuten van Paulo Coelho en De ontdekking van de
hemel van Harry Mulisch.

Met dank aan Wasbar Antwerpen

D

travel.in.my.soul

@travel.in.my.soul

1.527 likes
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Wanneer je outfit zo zacht is als je fluffy metgezel.
#feelluckywithdueamanti
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Elke
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Due Amanti is betaalbaar, tijdloos en comfortabel. Met de collectie van dit
seizoen overstijgen ze zichzelf opnieuw. Ik word steeds meer fan!
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

De broek en top zijn een elegant duo en zitten zó comfortabel, plus je hoeft ze
niet te strijken! (lacht) Ik vind de khaki kleur ook enorm mooi en ik ben niet de
enige: meerdere mensen complimenteerden me al met deze outfit!

AM
nele.somers

@nele.somers

1.961 likes

They told me I couldn’t, so I did. Power suit by @dueamanti

Due Amanti is van Italiaanse makelij maar in de eerste plaats
een Belgisch concept. Ik vind dat we de Belgische mode en het
lokale ondernemerschap wel wat meer mogen steunen.
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

Dit pak zou ik op elk moment kunnen dragen, zowel op een
gewone dag als in het kader van mijn professionele bezigheden.
Om een duurzaam voorbeeld te stellen voor volgende generaties,

* JE POST VOORAL:

De focus ligt op Artes, het niche-advocatenkantoor dat
ik in 2018 oprichtte. Ik ambieer een leuke werkplek
uit te bouwen, waar de advocaten hun passie voor
de niche waarin wij werken – IP, IT, Data Protection &
Security – met elkaar kunnen delen om zo onze cliënten
optimaal te kunnen bijstaan.

probeer ik om bewust te investeren in kledij die me op
verschillende manieren kan dienen. Een eerste stap in mijn doel
om te consuminderen!

* DE STIJL DIE JE LIEFST DRAAGT:

Mijn stijl is nogal eclectisch. Ik combineer graag
verschillende stijlen door elkaar, maar zal niet gauw
toegeven aan trends. Onlangs vond ik in hoeden een
nieuw favoriet accessoire om een outfit echt ‘af’ te
maken.
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Nele

😍

D

kimengelbosch

@kimengelbosch
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762 likes

Casual day out shopping @dueamanti!
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Kim
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Mode voor elke vrouw en elke gelegenheid. Trendy en vrouwelijk
met een stijlvol accent. Een merk waarin elke fashionista haar
gading vindt. Dàt is Due Amanti voor mij!
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

Nude- en goudtinten zijn helemaal mijn dada. Deze prachtig gehaakte vest met bijhorende sjaal is

uiterst veelzijdig: ik ging voor casual met een shirt en sneakers, maar je kan ‘m evengoed opkleden
met een zijden hemdje en hakken als het wat chiquer mag.

AM
larissadc

@larissadc

1.680 likes

La vie en noir

61

Larissa

Due Amanti is een zeer divers label: er is voor ieder wat wils. Lange en korte
jurken, speelse rokken, chunky knitwear... I love it all.
* DEZE DUE AMANTI-OUTFIT GEKOZEN OMDAT:

De all-black look is stoer en stijlvol. Je kan het rokje zowel met bikerboots dragen als
met lange laarzen voor een meer gesofisticeerde outfit.

DUE AMANTI WINTER 21/22

🖤

RETOUCHE
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Elke

* JE POST VOORAL:
Fotogenieke reiskiekjes op @travel.in.my.soul en charmante boetiekhotels in- en buiten Europa
op het account van mijn reisbureau, @soul_and_charm.
* JE STERRENBEELD IS:
Weegschaal - Jep, ik ben een eeuwige twijfelaar. Ook tijdens het shoppen is kiezen niet mijn
sterkste punt: als ik er echt niet uitgeraak, koop ik ze gewoon allebei.
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@travel.in.my.soul

* DE STIJL DIE JE LIEFST DRAAGT:
Bohemian! Geef me een jurk en lederen botjes en ik ben gesetteld. Ik hou van speelse kleding
in warme kleuren en zachte materialen.
* FAVORIETE RESTAURANT:
Ik ben dol op de Frans-Japanse keuken van Roji in Antwerpen. Asian food = good mood.
* LEESTIP:
Denk als een monnik van Jay Shetty
* MODE MUST-HAVE:
Een lederen jasje is onmisbaar in mijn kast!

Sequias magnis

consecea eosantet occae
explate re lam

66

Frisse eucalyptus in de fitness, fruitige kers in je favoriete
kledingwinkel, kraakverse croissants bij de bakker... Net zoals
geuren is ook geurmarketing alomtegenwoordig. Subtiel maar
effectief. De geurexperts van Scents weten er alles van.
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SCENTS: “DE GEUR VAN SUCCES”

66

ONBEWUST POSITIEVE INVLOED
De aandacht van de consument vasthouden, lijkt in de verzadigde advertentiemarkt soms wel sisyfusarbeid: veel moeite
voor weinig respons. In de plaats van schreeuwende advertenties of luide reclame, heeft geurmarketing op een onbewuste
en positieve manier invloed op het koopgedrag van de consument. “Onze reukzin is het meest ontwikkelde menselijke
orgaan. Het enige dat direct in verbinding staat met ons brein en meteen inwerkt op gevoel en emoties’, zegt Patrick
Castelain, oprichter van geurmarketingbureau Scents.
Het spreekt voor zich dat een aangename geur zorgt voor een betere klantenervaring. “Ontvangen worden met een glimlach
in een mooie winkel waar de temperatuur perfect is, een leuk muziekje op de achtergrond draait en je omhelsd wordt door
een heerlijke geur: dat draagt bij aan de beleving en de verkoop van een product”, legt Patrick uit.
Met meer dan 2.000 klanten waaronder A.S.Adventure, Tomorrowland, BMW, Sleepworld en LolaLiza, is Scents Belgisch
marktleider in geurmarketing. “Ik geloof dat de winkels die inzetten op geurmarketing op lange termijn succesvoller zullen
zijn en makkelijker crisissen zullen overleven. Want naast de emotionele stimulans die leidt tot aankopen, koppel je een
aroma aan een fijne herinnering; een geslaagde aankoop of goede service keeps you coming back for more.”

Vakenderveld 7, bus 4, B-2500 Lier . T. +32 3 233 66 16 . www.scents.be

Hoogwaardige eventverhuur voor
zowel private als bedrijfsfeesten.
• Creatief & Innovatief
• Trendsetter

• Flexibele service (24/7)
Voor een memorabel feest en
de ultieme luxe-ervaring.
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Op elk moment van de dag kan je bij Café de Paris proeven
van een kwaliteitsvolle keuken, alles vers bereid in het eigen
Atelier, wat het concept helemaal allround en uniek maakt.
Laat je verrassen en ontdek het zelf. Feel it! Taste it! Enjoy it!

CAFÉ DE PARIS: “PARIS HAS
NEVER BEEN SO NEARBY”

Aan de zuidkant van de Antwerpse Melkmarkt spot je suitehotel de Gulde Schoen. Wanneer je door de
majestueuze poort binnenwandelt, voel je het onmiddellijk: dit is een locatie met een boeiende geschiedenis.
OVERNACHTEN IN EEN HISTORISCH KADER
Het originele pand dateert al van de veertiende eeuw en werd rond
68

1500 door een Italiaanse koopman-bankier omgetoverd tot een
weelderig Florentijns palazzo. Door de eeuwen heen veranderde de

bestemming meerdere malen: van een klooster tot de woonst van een
antiquiteitenhandelaar. Tal van luisterrijke figuren leefden er in ware
grandeur. Het bewijs daarvan is nog prominent aanwezig in de prachtige

inkomhal van het hotel, waar verschillende architecturale vondsten die
tijdens de recente verbouwing werden ontdekt, zijn uitgestald.

Het eeuwenoude gebouw transformeerde tot een exquis boetiekhotel
dat negen pareltjes van suites huisvest. Ze werden met feilloos oog voor

detail gedesignd door Assita Dembélé, zus van onze gewaardeerde ex-

Rode Duivel Moussa Dembélé. De ruimtes baden in rust en comfort
met een poëtisch gestileerde open haard en een badkamer geïnspireerd

op de traditie van de thermen als blikvangers. Een samenspel van ruwe
en exclusieve materialen geeft karakter aan elke suite. Het doel: een
oase van ontspanning creëren voor ieder die er verblijft.

Laat de alledaagse hectiek even voor wat ze is, en kom volledig tot jezelf
in dit unieke hotel. Nu we stilaan terug ten volle van het leven kunnen

genieten, verwelkomt de Gulde Schoen je graag samen met je loved
ones in een stijlvol en bovenal zorgeloos kader.

Melkmarkt 37–39, B-2000 Antwerpen . T. +32 3 280 00 30 . www.deguldeschoen.be

De sound, de sfeer, de typische witte schorten inclusief koperen knopen… in Café de Paris adem en
beleef je de Parijse savoir-faire. Christophe speelt er met zijn bistronomie volop in op een cosy food
mood. Voor die gezellige beleving van elke dag tekent Café de Paris ronduit: op een toplocatie, in
typische brasseriestijl brengt het pure, traditionele keuken, alles vers bereid.
Laat je verrassen en ontdek de charme en hartelijkheid van het team van Café de Paris. Mensen en
persoonlijkheden maken nog altijd het verschil. Christophe weet als geen ander dat zijn crew cruciaal
is. Voor dit totaalconcept selecteerde hij daarom topmedewerkers met de nodige Parijse flair, maar
vooral met ambitie, team spirit en enthousiasme. Paris has never been so nearby.

Van Bunnenplein 29, B-8300 Knokke . T. +32 (0)50 61 16 10 . www.cafedeparisknokke.be
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Gulde Schoen
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Label 180 & Pure home concepts zijn een
samensmelting van een creatief concept,
met ode aan een compleet eigen stijl.

L’atelier Geraud
THE LEADING SALONS OF THE WORLD

70

L’Atelier Geraud is gevestigd in een prachtig herenhuis nabij de Meir en geldt als een ware instelling in
Antwerpen. Het haarsalon behoort tot de prestigieuze Leading Salons
of the World, al draagt het deze titel niet in de naam.
DE KUNST VAN HET HAAR
Omdat haar een materie is die de grootste zorg verdient, heeft L’Atelier Geraud gekozen voor
Shu Uemura en zijn unieke ceremonies geïnspireerd door de Aziatische rituelen.
Gespecialiseerd in raamdecoratie en intereurtextiel streven we naar creativiteit , eenvoud en een warme karaktervolle
uitstraling. Dit door de juiste verhoudingen te vinden tussen kleuren, materiaal en een grote verschijdenheid in texturen.

Caroline Van Den Dooren . 0487 27 64 65 . info@purehomeconcepts.be . info@label180.be

Maar de magic touch van dit buitengewone adres is het onthaal en de globale aanpak. Hier ben je als
klant geen nummer of anoniem gezicht waarop de laatste snit of trendy kleur wordt geplakt. Alles wordt
op jou afgestemd: op je persoonlijkheid, je morfologie, je teint.

Otto Veniusstraat 23, B-2000 Antwerpen . T. +32 3 233 88 67 . www.atelier-geraud.com
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LABEL 180 &
PURE HOME CONCEPTS
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Schippers van over de hele wereld verhandelden sinds eind 19e eeuw hun
goederen in de Handelsbeurs. Vanuit die historische achtergrond mikt Fiera op
de wereldburger uit Antwerpen en ver daarbuiten. In een magische setting,
gerealiseerd in samenwerking met architecte Cathérine Verbraeken, droom je
weg en geniet je van gerechten uit alle windstreken.

FIERA: “VERLEGT DE GRENZEN
VAN HOSPITALITY IN ANTWERPEN”

Wie niet uitgebreid wil tafelen, is heel de dag door welkom aan de bar voor een drankje en heerlijke
tapas. Beroepsbelg en expert van de Handels- en Schippersbeurs Tanguy Ottomer is een fiere
Fiera-ambassadeur: “Een bezoek aan Fiera is de uitgelezen gelegenheid om in een uniek historisch
kader een inkijk te krijgen in de Antwerpse stadsgeschiedenis, met culinaire verwennerij als hoogtepunt.”

Lange Nieuwstraat 14, B-2000 Antwerpen . T. +32 3 369 23 32 . www.fiera.be
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KOSMOPOLITISCHE KEUKEN IN HARTJE ANTWERPEN
Fiera staat voor een herkenbare, eerlijke en productgeoriënteerde keuken. Krachtige en kwalitatieve
producten sieren de kaart, met een prominente plek voor vegetarische en vegan gerechten.
De invloeden zijn werelds en gebaseerd op de producten die vroeger in de Handelsbeurs verhandeld
werden. “We verloren ons hart aan de zuivere keuken van Lima en houden van de kruidige Aziatische
fusion cuisine. Ook de vegetarische gerechten in Tel-Aviv verbazen ons telkens weer”, vertelt
Jan Jacobs, eigenaar van J&M Catering. “Al die invloeden samen, met een vleugje lokale keuken,
vormen de kaart van Fiera.”

#feelluckywithdueamanti
www.dueamanti.be

REFERENTIES
Cover

2
5
6
8
10
11
12 en 13
14

16

17

DUE AMANTI WINTER 21/22

18 en 19
20
Leonie
Larissa
Larissa
22
23
78

27
29
30 en 31
32 en 33

35

36

broek
pull
vest
jurk
riem
vest
polo
vest
broek
hemd
spencer
jurk
vest
pull
broek
jurk
pull
sjaal
ketting
armband
oorbellen
oorbellen
ketting
oorbellen
armband
pull
oorbellen

Chelsea cream
Sandie off white
Leeta cream
Zeeva black
Shana black
Becky brown
Livya white
Minerva rust
Junipe jeans
Bonnie white
Colomba black
Adelaide dark grey
Rikki dark grey
Sandie dark grey
Melbury dark grey
Regina cream & black
Clemence off white & black
Sofia off white & black
Georgetown black and white
Geelong gold
Giza gold
Goma black
Gent gold
Gloucester gold
Guangzhou black and white
Cody camel
Gloucester gold

pull
blazer
broek
polo
rokje
vest
rok
pull
pull
vest
vest
broek
pull
broek
pull
rokje
sjaal
broek
hemd
vest
pull
broek

Noelle off white
Chelle beige
Chelsea beige
Livya black
Carla brown
Becky brown
Babila brown
Darma black
Eloise dark khaki
Reené dark khaki
Zoraide dark khaki
Melanie dark khaki
Arianna greige
Trisha greige
Amelia greige
Ethel greige
Keysha greige
Demelza taupe
Bonnie white
Denise taupe
Noelle off white
Morena cream

39
42 en 43
Elke

jurk
riem

pull
broek
Larissa
jurk
Jotti
jurk
45
vest
pull
broek
46
hemd
spencer
47
hemd
rokje
48
jurk
pull
49		
Sophie
jurk
vest
sjaal
Inge
vest
broek
hemd
50 en 51 jurk
riem
52
hemd
broek
vest
54 en 55 pull
broek
vest
riem
56 en 57 hemd
riem
blazer
hemd
broek
59
vest
bloes
broek
sjaal
riem
60
riem
pull
rokje
62
jurk
63
Larissa
jurk
Jotti
jurk
sjaal

Melody cream
Leona beige and off white
Annelies beige
Junipe jeans
Adelaide beige
Wendy beige
Margarita cream
Sandie off white
Chelsea cream
Bonnie white
Colomba black
Bonnie white
Carla black
Melissa orange zebra print
Sandie orange
Melissa orange zebra print
Leeta cream
Keysha orange
Margarita cream
Junipe jeans
Nala orange zebra print
Zeeva black
Shana black
Bonnie white
Demelza taupe
Denise taupe
Sarina dark khaki
Berenis dark khaki
Reené dark khaki
Shana dark khaki
Bonnie white
Bryanna off white
Chelle beige
Elletra
Chelsea beige
Aglae beige
Josette beige
Junipe jeans
Althea beige
Shana beige
Shana black
Clemence black
Ethel black
Alphonsine beige
Adelaide beige
Wendy beige
Irmina beige

Head Office of Dueamanti
Luc Ruant Agencies
Jetsestraat 59
1853 Strombeek-Bever (Brussels)
info@dueamanti.be
Esther de Haas Modeagenturen
Showroom 1.09 & 1.10
Hopbrouwer 2
5253 RE Nieuwkuijk
info@estherdehaas.nl
Pauline Vellema Modeagenturen
Lambertus Hortensiuslaan 13 C
1412 GV Naarden
info@paulinevellema.nl
Agence Polychrome & Fashion
11 rue de Lourmel
75015 Paris
fashionagenceparis@gmail.com

WWW.DUEAMANTI.BE

