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Vrouwelijkheid als gewaagde
fashion statement

Brillenmode blijft zichzelf heruitvinden //
Het is niet anders: eens de vakantie achter de rug is en we

of geel aan onze outfit toe te voegen. Ook in de damesmode

met Waregem Koerse vaarwel gezegd hebben tegen de zo-

worden heel zachte, vrouwelijke kleuren als roze en paars

mer, komt het najaar eraan. In ons land brengt het najaar

gecombineerd met klassieke winterkleuren zoals grijs en zwart.

koude en regen met zich mee. Maar het najaar heeft ook aan-

Hier en daar duiken leuke prints op. Soms worden die zelfs een

gename kanten. Het weer laat ons toe voor mooie materia-

tikkeltje gewaagd. Denk daarbij vooral aan luipaarden.

len als wol te kiezen en onze classy mantels en trendy boots

Gewaagd is ook de brillenmode voor dit seizoen. De oversized

aan te trekken. Het najaar is met andere woorden een heel

modellen en de cateye-modellen blijven het goed doen, maar

modieus en stijlvol seizoen. Het perfecte seizoen om het aller-

ze krijgen een frivole toets mee, die haast feestelijk aandoet.

mooiste uit onze garderobe aan te trekken en te combineren.

En feestelijk zijn ook de kapsels en accessoires deze winter. De

En wat er in onze garderobe hoort te zitten, komt u in deze

feestdagen komen dichterbij en dat merkt u in modeland.

editie van Waregem Exclusief te weten.

Al bij al geen grote verrassingen in het modebeeld van
FW13-14 maar een creatieve voortzetting van wat de voorbije

Voor de heren zijn dat alvast sobere winterkleuren als grijs,

winter te bieden had. Heel stijlvolle mode voor mensen die

zwart en donkerblauw. Het voordeel van die kleuren is dat ze

weten wat schoonheid is en graag met flair de winter tegemoet

gemakkelijk te combineren zijn met fellere kleuren. En dat gaan

treden. Kortom mode die bij Waregem past, een mooie stad,

we dan ook doen door kleurrijke accenten van oranje, rood

met stijl én met een frivool kantje.
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vertigo

// 7

Redefining

style

Seizoen na seizoen slaagt Vertigo
erin mannen te kleden met stijl en
klasse. Strakke snits. Materialen
van hoge kwaliteit. En merken die
hun strepen al lang hebben
verdiend in de wereld van de high
fashion. Wie bij Vertigo shopt,
weet dat hij stijl heeft.

Dat kleren de man maken is een
cliché, maar daarom is het niet
minder waar. Bij Vertigo bewijzen we dat immers elke dag, met
herenmode om U tegen te zeggen. Van heel classy tot business
casual en stijlvol sportief. Voor
elke man en elke gelegenheid
heeft Vertigo de geknipte outfit.

kostuum & Pochet: Hugo Boss // hemd & das: Van Laack

8 // vertigo

Stijlen combineren…
omdat het kan!

pull: Sun 68 // sjaal + handschoenen: superdry
// sneakers: superdry // sjaals: links Hackett,
rechts Gant // schoenen + ceintuur: Hugo Boss
// hemd: hackett // gilet: Sun 68

vertigo

// 9

kostuum - hemd - sjaal & pochet:
Pal Zileri

10 // vertigo

Blazer - Pull &
Hemd: Hackett //
Broek: Brax

Blazer: Hugo Boss
// Pull: Hackett //
Hemd: Gant
// Broek: G.T.A.

Blazer &
Pull: Hugo
Boss // Hemd:
Hackett //
Broek: Brax

Sportieve klasse,
business causal.
Bij Vertigo vindt u de
geschikte outfit voor het
kantoor én het feestje
tijdens het weekend.

Kwestie van
attitude //

Gilet & Sjaal: Hackett //
Hemd: Gant // Broek: Brax

Blazer: Pal Zileri
Hemd: Hugo Boss
Broek: Jacob Cohën
Sjaal: Ermenegildo Zegna

Stijl is evenveel een
kwestie van kleding
als van attitude.
Durven combineren.
Bewust kiezen voor
nonchalance.
Ook dat is stijl.

www.perlefine.be

argus & casteur

hairstyle
& beauty
unieke
schoonheid
begint
bij
een uniek
kapsel

www.arguslifestyle.be

pareljuwelen: Utopia,
briljanten ring: Rizit

// 15

argus & casteur

Eigentijds
retro
Het is al een tijdje aan de gang.
Retro is cool. Mode haalt zijn
inspiratie uit de jaren vijftig en
zestig. Trendwatchers beweren
dat het succes van de serie Mad
Men er voor iets tussenzit.
Hoe dan ook, de fifties en sixties zijn hot, ook wanneer het
over kapsels gaat. Hoog opgestoken haren zijn feestelijk. Een
lange pony geeft een eigentijdse
swung en extra karakter aan
het kapsel. En of u uw haar nu
opsteekt of los laat hangen (dat
doet u dit seizoen bij voorkeur
in laagjes voor extra volume)
een lange schuine pony staat in
beide gevallen goed.

Pony’s zijn heel
erg in dit najaar.
Maar let ermee
op, de vorm van
uw gezicht is bepalend voor het
type pony dat
best bij u past.

// 17
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Style
essentials
Hoeveel tijd besteedt u aan het
kiezen van de perfecte outfit?
En hoeveel tijd bent u bezig met
uw kapsel en uw accessoires?
Nochtans zijn ze een even essentieel onderdeel van uw look.
Uw kapsel is als het ware de
omkadering van uw gezicht en
bepaalt grotendeels hoe u eruitziet. Op dezelfde manier zijn
de juwelen die u kiest de details
die uw outfit afwerken. Er goed
uitzien betekent aandacht hebben voor uw complete look.
Inclusief kapsel. Inclusief accessoires. Inclusief juwelen.

Links // juwelen:
Pomellato, collectie
Victoria en Ming
Rechts // juwelen:
Pomellato en Clioro

FLORALE
MOTIEVEN
//
De natuur als inspiratiebron
Pomellato vindt dit jaar duidelijk inspiratie in de natuur. Florale motieven zorgen
voor een zwierige flair en voelen tegelijk heel natuurlijk en vertrouwd aan.
Het contrast tussen zwart en roségoud heeft dan weer iets oosters.

20 // shopping

Fashion is all about
daring to be different

vest leder: robyn - michael kors // horloge: casteur Breitling // broek pantermotief: robyn - michael kors
// bril: optiek verhamme - dolce & gabbana // hoed:
robyn - seeberger // mantel: robyn - malene birger

22 // advertorial

De nachtwacht // de mooiste
slaapspeciaalzaak, De beste bedden

De Nachtwacht in Kortrijk wordt wel eens de allermooiste slaap speciaalzaak van Vlaanderen
genoemd: een compliment dat kan tellen. Als boxspring-specialist weet De Nachtwacht zich dan ook
bijzonder goed te onderscheiden door kwaliteit, advies én beleving.

Bij De Nachtwacht vind je alleen de betere bedsystemen en
merken. Ook het prestigieuze Engelse Vi-Spring, de Roll’s Royce
onder de bedden, maakt deel uit van het assortiment dat met
merken als Magnitude, Carpe diem, Schramm, Het Belgisch bed
by Fylds, Auping, Swissflex en Tempur compleet mag worden
genoemd. De jarenlange kennis en ervaring van zaakvoerders
Kim & Ajja helpen u bij de keuze van het ideale bed, het juiste
hoofdkussen, donsdeken en bedlinnen.

Het enige ‘testnest’ in België
De Nachtwacht is de allereerste slaapspeciaalzaak in België met
een eigen ‘beste-merken’-slaapstudio: het ‘Testnest’! Ook al biedt
De Nachtwacht enkel de beste bedsystemen, toch voelt elk merk
anders aan. Hoe voelt het om te slapen op een boxspring? Een
topper? Kan u wennen aan 2 afzonderlijke matrassen? Bevalt de
gekozen hardheid u? Andere afmetingen? Een nieuw hoofdkussen?
Allemaal belangrijke keuzes! In het “Testnest” kan je er letterlijk en

figuurlijk een nachtje over slapen... in een van de vijf boxsprings van
gereputeerde merken.

Uniek in bedtextiel
Bij De Nachtwacht is ook de keuze aan bedlinnen en donsdekens bijzonder groot. Ook hier treft u enkel de beste merken als
Slabbinck, Lexington, Verilin, Bella Donna, Brinkhaus, Smartsleeve
en Flamant. Benieuwd? Spring gewoon eens binnen… Bij De
Nachtwacht neemt men graag de tijd om u kennis te laten maken
met hun uitgebreid aanbod. Vrijblijvend. En met de glimlach. Naast
De Nachtwacht bevindt zich nu ook een unieke Auping Plaza, waar
u het volledige Auping assortiment kan ontdekken.

Meer info
De Nachtwacht
Meensesteenweg 121, B-8500 Kortrijk
T +32 (0)56-26 11 63 - www.denachtwacht.be

In onze stijlvolle slaapstudio’s, uniek in België, kan u het bed van
uw dromen testen. Ontdek het TESTNEST op www.tesnest.be

24 // boetiek robyn

Eclectisch

trendy

Geen enkele rechtgeaarde fashionista zal ontkennen dat mode en kunst heel
wat gemeen hebben. Net zoals kunst staat in de mode creativiteit centraal,
maar grijpt het ook gretig terug naar classics uit het verleden en maakt er
een eclectisch geheel van.

Kleding, accessoires en schoenen Robyn

Zwart en wit zijn de ying en de
yang van de modewereld. Elkaars tegengestelden en tegelijk
vullen ze elkaar perfect aan. De
een vraagt om de ander, zodat
uw outfit pas compleet is wanneer u ze combineert. Zwart en
wit vormen de perfecte match
waarmee u altijd zult scoren.
Een veilige keuze die niettemin
nooit braaf of saai wordt. Deze
winter kunnen bijvoorbeeld de
leuke geometrische prints of de
sexy silhouetten voor dat extra
tikkeltje vrouwelijkheid zorgen.

26 // boetiek robyn

Vrouwelijkheid
als gewaagde
fashion statement

boetiek robyn

// 27

Mannen en vrouwen staan vandaag op gelijke voet. Elke vrouw kan
een bloeiende carrière combineren met een gezin en toch nog ruimte
vinden voor quality time met vriendinnen. Misschien net omdat mannen
en vrouwen gelijke kansen en mogelijkheden hebben, gaat de damesmode de ultravrouwelijke toer op. Verleidelijke snits, sexy jurkjes en
accessoires en uiterst vrouwelijke kleuren zijn terug van nooit echt weg
geweest.
Zelfstandige en zelfbewuste vrouwen weten waarmee ze goed staan.
En ze weten waar ze moeten gaan shoppen: Boetiek Robyn.

28 // boetiek robyn

Fashionable

basics //

Classics steken elk modeseizoen de kop op. Sommige stukken of kledingstijlen zijn nu eenmaal van alle tijden. Mits lichte variaties zijn het items die elk jaar terugkeren. Kledingstukken
waarvan u bij het kopen al weet dat u er meerdere seizoenen plezier aan zult beleven en er
altijd goed mee voor de dag zult komen. Het zijn basisstukken in elke garderobe. Het is die rok,
die broek, dat jasje dat u zult blijven combineren met de andere stukken uit uw kast en dat er
vreemd genoeg telkens perfect bij past.

optiek Verhamme

VERRASSEND
VERNIEUWEND

// Brillenmode blijft
zichzelf heruitvinden

Zonnebril: cartier

bril: Chanel

De brillenmode moet het nu al enkele jaren hebben van de oversized
modellen en de cateye’s. Daar is weinig verrassends aan. Wat wel verrast is
de creativiteit waarmee de grote brillenmerken blijven variëren op
hetzelfde thema en seizoen na seizoen vernieuwend uit de hoek komen.

// 31
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bril:
Tom Ford

Fleurige accenten en kleuren geven een frisse toets aan de al bij al
klassieke modellen die het ook dit najaar heel goed doen.

zonnebril:
Dolce & Gabbana

optiek Verhamme

chanel
Tijdloos
//stijlvol.

Tom Ford is geen persoon. Tom Ford is geen merk. In de brillenwereld is Tom
Ford een fenomeen. Dé referentie als het gaat over trendy brillen.

// 35

VOOR

NA

Herstofferen is een gemakkelijke en ecologische manier om uw
interieur op een eigentijdse en unieke wijze te vernieuwen.
Door ons vakmanschap en jarenlange ervaring hoeft u uw meubelen
niet te vervangen als de bekleding beschadigd of versleten is.
Ook veringen en kussenvullingen kunnen vernieuwd worden zodat uw
vertrouwde zitcomfort terug optimaal is.
Voor een redelijke prijs kunt u opnieuw jarenlang genieten van uw hoge
kwaliteitszetels, salons, stoelen, bedden, losse kussens, poufs, ...
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

NIEUW!
Meubelstoffen outdoor

Voorkomt aantasting of verkleuring door uv-stralen
(zee)waterbestendig

Atelier
Statiestraat 7 - 8570 Anzegem
Tel. 056 32 36 30 - fax 056 70 25 81

ATELIER: STATIESTRAAT 7 I 8570 ANZEGEM
TEL. 056 32 36 30 I FAX 056 70 25 81
INFO@HERSTOFFEREN.BE I WWW.HERSTOFFEREN.BE

voor

na

Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. ALSOOK OP AFSPRAAK.

voor
na

info@herstofferen.be
www.herstofferen.be
Open op dinsdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur.
Alsook op afspraak

juwelen Pomellato, collectie Victoria

argus & casteur

// 39

VICTORIA,
VICTORIA //

Met de nieuwe collectie Victoria bewijst juwelenmerk
Pomellato eens te meer dat het zijn status van gevestigde
waarde in de juwelenwereld meer dan verdient.
Het juwelenmerken Pomellato ontwerpt in wezen heel eenvoudige,
klassieke juwelen. De kleuren zijn eenvoudig en vaak keren combinaties van donker of wit met warm roségoud terug. De designs zijn
niet supergewaagd en toch heeft elk juweel van Pomellato iets bijzonders en innovatiefs. Achter die schijnbare eenvoud zitten doordachte ontwerpen, waarmee Pomellato er keer op keer in slaagt
prachtjuwelen te ontwerpen die blijven verassen en blijven bekoren.
Dat doet het dit seizoen opnieuw met de prachtige collectie Victoria.

argus & casteur

vrouwelijk //

juwelen: Pomellato

verleidelijk &
sensueel

// 41

De warme
schoonheid
van sierlijke
contrasten
juwelen: Pomellato
en Roberto Coin

kettingen in roségoud, esclaves: Roberto Coin

42 // argus & casteur

pareljuwelen: Utopia, juwelen met briljant: Rizit

44 // argus & casteur

ISABELLE ONRAET
INTERIEURARCHITECT
HEADQUARTERS:
Blaarhoekstraat 40 - 8570 Anzegem (Gijzelbrechtegem)
OFFICE:
Mannebeekstraat 11 - Zone 2 Vijverdam - 8790 Waregem
T 056 29 89 29 - F 056 29 89 39 - G 0478 404 728
info@isabelle-onraet.be - www.isabelle-onraet.be

boetiek robyn

CHIQUE
WINTERMODE
MET PIT //

Laten we
de donkere
winter
negeren en
voluit voor
kleur kiezen.

De winter het seizoen om op de sofa weg te duiken onder een fleecedekentje en
lange avonden naar tv te kijken? Niet als het van Boetiek Robyn afhangt. Onze
sprankelende najaarscollectie zorgt dat u de winter met stijl en klasse inzet.
Chique wintermode maakt van het komende najaar een seizoen met pit!

Kleding, accessoires en schoenen Robyn

// 49

boetiek robyn

Snowproof
quality.
Winterproof
fashion. 100%
guaranteed.

// 51
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Style is a matter
of details
Pull: vertigo - Hugo Boss // Hemd: vertigo
- Van Laack // Sjaal: vertigo - Hugo Boss //
Handschoenen: vertigo - Gant //
horloge: casteur- breitling // bril: optiek
verhamme - tod’s

schoenen: boboli deimille // sneakers:
boboli - golden goose
// zonnebril:
optiek verhamme dolce & gabbana

gilet: robyn - 0039
sjaal: robyn francis & pi

Sta tionsstr a a t 54
8790 Wa r egem
Tel. 056 61 15 60
www.r esta ur a ntpa spa r toe.be
Open va n donder da ga vond tem ma a nda ga vond

by boboli
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boboli

born
to

rock //

Het hoeven dit najaar eens niet de felle kleurtjes en de grappige prints te zijn in de mode voor kinderen en tieners. Meer
nog, de jongerenmode is allesbehalve kinderlijk, zonder dat
het een flauw afkooksel van de volwassen mode is. Een eigenzinnige keuze voor een grungy stijl waarin alles kan en niets
moet. Dat zal uw kroost graag horen.

Kinderen kleden is vaak zoeken naar een compromis tussen
wat uw kind wil en wat u zelf wilt. Niet bij Boboli, want daar
vindt u gegarandeerd mode waar zowel u als uw kind dol op is.
kledij: moncler - bellerose - joe san - hartford finger in the nose - morley
schoenen: golden goose - andrea montelpare - bonpoint

// 57
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boboli

high
fashion
//
for kids
kledij: marni simonetta
schoenen: dr.martens simonetta - marni

Boboli biedt een ruime keuze aan topmerken in kinder- en
jeugdmode zoals Anne Kurris, fay, moncler, Simonetta...
Dankzij een zorgvuldige selectie van de mooiste collecties
uit binnen- en buitenland zorgt Boboli voor een gevarieerd
aanbod van verschillende stijlen.

// 59

vest, pull & rok: carven
schoenen: deimille

Mode heeft niets met leeftijd te maken. Er zijn leeftijdsaccenten, maar de globale trends komen voor elke
leeftijd terug. Daarom groeien de collecties bij Boboli als het ware mee met uw kind, van kind tot volwassene.
De enige constante is klasse... Fashionable blue. Blauw doet het altijd goed. Het is een kleur dat jeugdigheid
uitstraalt én gemakkelijk combineert met andere kleuren.

cardigan & kleed: paul & joe sister
schoenen: deimille

pull & rok: carven
schoenen: deimille

bloes, top & broek: paul & joe sister
schoenen: eli

Mode // voor teenagers

60 // boboli
boboli

// 61

muts & sjaal: fine collection
pull & broek: paul & joe sister
schoenen: simonetta

kleed: paul & joe sister
schoenen: deimille

62 // boboli

Olmstraat 1 • 8790 Waregem • T. 056 60 60 43 • GSM 0476 26 11 47
www.bistro-celto.be

Vest - Pull Hemd & Muts:
Superdry //
Jeans: 7 For All
Mankind

boven:
Pull - Hemd &
Schoenen:
Superdry //
Jeans:
Hugo Boss
pulls en
rugzakken:
Superdry

66 // boetiek

robyn

Cool
blue
//
Wij hebben is iets
met blauw.
Het straalt op
een bescheiden
manier een
immense kracht
uit. Cool en toch
übertrend.

Kleding, accessoires
en schoenen Robyn

Van alle typische najaarskleuren
dragen blauw en grijs toch onze
voorkeur weg. Ze zijn immers
stijlvol en komen in zoveel verschillende tinten dat u er gerust
een hele garderobe mee kunt
vullen zonder dat het eentonig
of in dit geval monochroom
wordt. Bovendien stralen ze een
moeilijk te definiëren cool uit zoals ook de combinatie van zwart
en wit dat doet. Het is alvast
een fashion tip die u van ons
meekrijgt: blauw werkt.

robyn

BIJ BOETIEK ROBYN STAAN STIJL EN
ELEGANTIE ALTIJD VOOROP

68 // boetiek

Enkel voor
vrouwen
met lef en
klasse!

Wanneer we bij Boetiek Robyn onze collecties samenstellen, plaatsen we stijl en elegantie altijd voorop. En of u nu kiest voor classy, sportief, casual, retro of sexy... Een stijlvolle, elegante look is
voor ons namelijk een must. Dat betekent echter niet klassiek. Een
speels kantje, een fleurig accentje, een gewaagde twist is een leuke
extra, die ervoor zorgt dat u gezien wordt. De boeiende mix van
trendy merken die we voor u kozen, is zo veelzijdig dat u gegarandeerd de perfecte outfit vindt voor elke gelegenheid. Onze professionele medewerkers helpen u bovendien graag uw outfit tot in de
puntjes af te werken.

De technologie evolueert zo snel dat
het steeds moeilijker wordt om mee
te blijven met de nieuwste snufjes
in beeld en geluid. Gelukkig zijn
er specialisten zoals Van Gils, die
je graag helpen met audiovisuele
oplossingen op maat. Ze hebben niet
alleen toestellen van topkwaliteit in
huis, maar zorgen er ook voor dat
die feilloos geïntegreerd worden in
je woning of bedrijf.

Advertentie
Van Gils

Advertentie
Van Gils

Beken kleur.

Benieuwd naar de
modernste oplossingen
voor beeld en geluid?
Kom het snel
ontdekken in onze
splinternieuwe zaak!

Ontdek de nieuwe Connect ID.
1 televisie. 12 kleuruitvoeringen. 2.160 varianten.
Combineer kleuren, beeldschermformaten en opstellingsmogelijkheden tot uw persoonlijk uniek stuk.
Slechts één ding hebben wij voor u bepaald:
een briljant beeld en een perfect geluid.
Nu exclusief bij uw Loewe-vakhandelaar.
Holstraat 56
8790 Waregem
T 056 62 21 11
info@vangils-waregem.be
www.vangils-waregem.be

Holstraat 56, 8790 Waregem

T 056 62 21 11

info@vangils-waregem.be

www.vangils-waregem.be

72 // vertigo

vertigo

HEEL
VEEL
GEEL
//
Geen
Blazer Pull &
Sporttas:
Hackett //
Broek: Brax
// Riem: Leyva

Mantel - Sjaal
& Schoenen:
Hugo Boss //
Rolkraag: Sun 68 //
Broek: G.T.A.

evidente
kleur.
Maar
wie het
aandurft,
komt
ermee
weg.
De combinatie van geel met okertinten of bruin werkt even goed
als de combinatie met sterker
contrast zoals grijs of blauw.

Kiezen voor geel is vooral een zaak van lef en zelfvertrouwen. Het heeft een frisse, jonge toets aan elke
outfit. Wie beweerde dat de winter geen kleurrijk seizoen was, heeft ongelijk.
Door geel te combineren met andere kleuren, past u
dezelfde truc toe als wanneer u wit met zwart combineert. U kiest voor het grote kleurcontrast en dat
werkt telkens weer. Het is stijlvol, het is fashionable én
het is trendy. Ons hoeft u alvast niet te overtuigen van
de kracht van geel.

// 73

Bodywarmer &
Sjaal: Hackett //
Pull: Hugo Boss
// Hemd: Gant // Jeans:
7 For All Mankind

74 // vertigo

Blazer & Rolkraag: Hackett //
Jeans: Jacob Cohën // Riem: Hugo Boss
// Sjaal: Zilton
De winter is sportief en stijlvol.
Een strakke turtleneck, een
jeans en een wollen blazer en
u kunt zo de straat op. Vergeet
het sjaaltje niet voor die extra
nonchalante toets.

shopping

Men’s must-haves
The saviors of the season

Hemd:
Van Laack //
Handschoenen &
sjaal: Superdry
// Manchetknopen:
Hackett
// ceintuur &
schoenen:
Hugo Boss //
gilet Sun 68
// broek: Brax //
schoenen:
Superdry
// kousen:
Hackett

// 75
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Linkse beeld
Vest & Gilet: Hackett
// Hemd: Van Laack //
Jeans: Jacob Cohën
Rechtse beeld
Vest & Hemd: Gant
// Pull: Hugo Boss
// Broek: Brax //
Sjaal: Zilton

Mannen met smaak
Vertigo staat in Waregem en daarbuiten bekend als een herenzaak
met een zeer ruime keuze aan elegante mannenmode. Met merken als Jacob Cohën, Ermenegildo Zegna, Van Laack, Boss, Pal
Zileri, Hackett, Façonnable, Gant, Seven for all Mankind, Superdry,
SUN68… vindt elke man er iets naar zijn smaak. Verder kunt u
er ook terecht voor retouches en voor maatwerk met merken als
Ermenegildo Zegna, Pal Zileri en Van Laack. Mannen met stijl
moeten bij Vertigo zijn.

Zowel voor mannen als
vrouwen is blauw een
trendy modekleur dit
najaar. Niet klassiek of
braaf, maar net heel
erg cool en sportief.

Mantel & schoenen: Hugo Boss
// Blazer & Sjaal: Pal Zileri //
Hemd: Van Laack // Broek: Zilton

Combineer gebruiksgemak met uitstekende beeldkwaliteit
en een kristalhelder geluid.
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Processiestraat 2 - 8790 Waregem
T 056 627 670 - F 056 615 550
www.alfasolutions.be
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82 // colofon

lifestyle magazine //
autumn/winter collection ‘13-14

WAREGEM

exclusief

dinsdag tot zaterdag
12u00 tot 14u00
19u00 tot 21u00

coiffure Argus // R. Vansteenbruggestraat 2 // T 056 60 36 24 // www.arguslifestyle.be
boetiek Robyn // Stationsstraat 64 // T 056 60 84 40 // www.robynkleding.be
Vertigo // Stormestraat 39-43 // T 056 60 89 79 // www.vertigowaregem.be
juweliers Casteur // Stationsstraat 22-24-26 // T 056 60 19 51 // www.juwelierscasteur.be
optiek Verhamme // Stationsstraat 62 T 056 60 41 17 // www.optiekverhamme.be
Boboli // Stormestraat 102 // T 056 61 12 10 // www.boboli-waregem.be
Verantwoordelijke uitgever
Sven Geboers Ink bvba, Brandekensweg 13, 2627 Schelle, Belgium, T. 03 289 27 30, info@inkbvba.com
Fotografie & opmaak Ink bvba
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info@berto-waregem.be
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Kostuum & das:
Ermenegildo Zegna
// Hemd: Van Laack //
Pochet: Hugo Boss

