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Waregem feest met klasse!
Alles wijst erop dat nieuwe tijden aangebroken zijn: luxe en stijl nemen
opnieuw hun plaats in die ze verdienen. Het flamboyante heeft plaats
gemaakt voor ingetogen klasse maar met een grote dosis raffinement
en verfijning. Ook dit winterseizoen laat Waregem zich weer van zijn
beste kant zien met stijlvolle kleding, de meest trendy schoenen en
accessoires die eruit springen en die even tijdloos als mooi zijn: of
het nu om brillen, juwelen of andere mode-items gaat. Shoppen in
Waregem is steeds opnieuw een ontdekkingstocht naar binnenlandse
of buitenlandse topkwaliteit voor al wie houdt van schoonheid, stijl en
heerlijk genieten van winterse luxe.
welkom
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Robyn
Wij zijn al jaren een toonaangevend modebedrijf in Waregem
en wij willen bewust borg staan voor klasse en kwaliteit. In het
bruisende hart van de stad vindt u bij ons steeds een uitgelezen
selectie topmerken met elk jaar weer een aantal spannende
nieuwkomers. Omdat wij steeds op zoek gaan naar die laatste
nieuwe trends waarmee u het verschil maakt!
Bij ons komen winkelen betekent ook een stijlvol kader waar u
zich thuis voelt en in een aangename, ontspannen sfeer, waar
ons vakkundige team klaarstaat om u bij de juiste keuze te
begeleiden.
Stationsstraat 64
8790 Waregem
T 056 60 84 40
www.robynkleding.be

D&G - Paule Ka - D’extérior - Paul Smith - Bui by Barbara Bui - s’Max Mara - Class by roberto
Cavali - Missoni M - Moschino - Cheapandchic - Love moschino - Armani collezioni - Cividini
Fabiana Filippi - Max et Moi ...

Robyn
lederen jurk Strenesse

Robyn
gilet Moschino Cheapandchic
lederen legging Riani

Casteur
ring & oorbellen Pomellato

Casteur
horloge Breitling

Ascot
pumps Moreschi

Ascot
pumps Lorbac
handtas Cats

Optiek Dirk Verhamme
zonnebril Bottega Veneta

Optiek Dirk Verhamme
bril Bottega Veneta

Coiffure Argus

Robyn
jas Paul Smith
cardigan Paul Smith
rok Paul Smith
Casteur
ring Pomellato
Ascot
schoenen
Atillio Giusti Leombruni
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Robyn
kleding Max & Moi
Casteur
ringen Pomellato
ketting Collectie Casteur

Robyn
broek Cividini
cardigan FTC Cashmere
bontje Riani
ceintuur Riani
Casteur
oorbellen Pomellato
horloge Breitling
Ascot
laarzen & handtas Maretto
Optiek Dirk Verhamme
zonnebril Bottega Veneta
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Robyn
broek Cividini
cardigan Fabiani Filippi
blouse Fabiani Filippi
Casteur
juwelen Rizit wit goud met briljant
horloge Omega

Robyn
kleding Paule Ka
handschoenen Riani
Casteur
ketting Nanis

Ascot
schoenen Lorbac
handtas Fratelli Rossetti
Coiffure Argus
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Robyn
blouse Blanc Kelly
blazer D&G
jeans D&G
riem D&G

Robyn
kleding D&G
Casteur
oorbellen Roberto Coin
ringen Pomellato

Casteur
parels Schoëffel
Ascot
laarzen Maretto

Ascot
pumps Attilio Giusti Leombruni

Coiffure Argus
Robyn
mantel Class Roberto Cavalli
Casteur
oorbellen Roberto Coin
ring Roberto Coin
Ascot
laarzen Lorbac
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Robyn
cardigan Max & Moi
Casteur
ringen Eden en Rizit
Ascot
laarzen Lorbac
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Robyn
kleding Paule Ka
Casteur
ketting Bigli
ketting Pomellato
Coiffure Argus
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Argus
De ambitie van Argus
Argus staat voor het betere kapsalon waar luxe, mode, comfort en
service harmonieus met elkaar versmelten. Voor Francine, Valérie en
Laurence bent u als klant het belangrijkst en daarom bieden zij u een
totaalervaring waarbij over elk detail is nagedacht. Dit team streeft steeds
naar de perfectie in alles wat hen anders maakt: een perfect kapsel en
een uitmuntende service. Daar hoort ook een belangrijk stuk advies bij
zodat u precies dat kapsel krijgt dat past bij uw imago en uitstraling.
Om ervoor te zorgen dat u zich perfect op uw gemak voelt, ademt het
salon een tijdloze sfeer uit van luxe, mode, comfort en vrouwelijkheid
waar de persoonlijke aanpak van de klant voorop staat. Argus, omdat ù
uniek bent!

R. Vansteenbruggestraat 2
8790 Waregem
T 056 60 36 24
www.arguslifestyle.be

Shu Uemura - Redken - haarextensies Great Lengths - haarspelden Laurence Delvallez

Coiffure Argus
Robyn
Max & Moi
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Coiffure Argus
haarspelden Argus
Robyn
lederen jurk Strenesse

Coiffure Argus
Robyn
blouse D&G
Casteur
oorringen Rizit
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Coiffure Argus
Robyn
blouse D&G
Casteur
oorringen Rizit
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Coiffure Argus
Casteur
juwelen Pomellato

Be beautiful
		
with
		 flowers
22

Casteur
Casteur Juweliers: luxe en schittering in een uniek kader
Juweliers Casteur kunnen bogen op jarenlange ervaring; als gerenommeerde
juweliers en horlogier hebben zij een sterke naam, een krachtig imago en een
rijke expertise. In de luxueus ingerichte zaak worden begrippen als kwaliteit
en precisie hoog in het vaandel gedragen. Daarnaast kan Casteur de absolute
topmerken uit de horlogeriewereld aanbieden: de stoere Breitling, de met
traditie beladen Tag Heuer en de geraffineerde en elegante Hermès. Andere
beroemde Zwitserse merken in tijdmeting die Casteur aanbiedt, zijn Omega,
Corum, Longines en Rado.
In de juwelen is de passie van Casteur Juweliers uitgemond in het vernieuwende “Exclusive” gamma. Hierin worden de collecties van topmerken,
aanstormend talent én eigen ontwerpen harmonieus verenigd in unieke
Exclusive Selection: Pomellato - Dodo - Gucci Jewels - Eden - Schoëffel - Roberto Coin
Gianfranco Bigli - Nanis - Breitling - Breitling for Bentley - Corum - Omega - Hermès
Tag Heuer - Gucci - Longines - Rado - Eigen creaties

topcreaties met tijdloze elegantie die stuk voor stuk ontworpen zijn door
de meest talentvolle ontwerpers voor de meest veeleisende klant. Zo stralen

Young Collection: Burberry - Olivier Strelli - Tommy Hilfiger - D&G - Guess - G C - Ice Watch

de exclusieve juwelen van Pomellato smaak en stijl uit voor iedere vrouw die

Hugo Boss - Tissot - Delvaux - Balmain - Certina - Swatch - Rodania - Festina - Esprit - Ti Sento

gevoelig is voor schoonheid en de allerlaatste modetrends.

Buddha to Buddha - Liu Jo - Eden Silver - Gucci Silver - Pandora - Nomination

Juweliers Casteur: dé referentie voor topkwaliteit, een uitgebreid en hedendaags gamma en een perfecte service.

Stationsstraat 22-24-26
8790 Waregem
T 056 60 19 51
www.juwelierscasteur.be

Casteur
juwelen Pomellato, collectie Capri
Robyn
top Ted Baker

Rose gold,
rose quartz
and rock crystal

De Capri collectie wordt verrijkt met de
schitterende glans van twee nieuwe edelstenen
in ultravrouwelijke tinten: calcedoon in
doorschijnend lichtblauw en roze kwarts in
een uiterst romantische pastelkleur.
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Casteur
juwelen Pomellato,
collectie Bahia
Coiffure Argus

You can make
the difference with
				 gold

Een glimp van goud en
natuurlijk bruin gekleurde diamanten
zijn een “must-have” dit seizoen.
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The time

of your life

Casteur
juwelen Schoëffel,
South Sea en Tahiti parel
Coiffure Argus

De winter van 2010 zit vol veranderingen.
Het is het perfecte seizoen om te
investeren in een nieuw uurwerk en op
een trendy wijze de winter te beleven.
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Vertigo
De klasse van Vertigo
Mannen met stijl weten waarom ze voor Vertigo kiezen: nergens anders is
het aanbod topmerken zo groot, de ontvangst zo vriendelijk en het advies
zo professioneel. Wie zich van top tot teen met klasse wil kleden, kan in het
exclusieve en schitterend ingerichte verkooppunt van Vertigo kiezen uit de
grote namen in de herenmodecollecties zoals Ermenegildo Zegna, Pal Zileri,
Van Laack, Façonnable, Brax en Gant. Style never goes out of fashion? Ook de
trendy merken zoals Hackett, 7 for all Mankind, Boss, Sun68 of Superdry slaan bij
modebewuste heren een hoge toon aan. En wie kiest voor de unieke luxe van
maatwerk in kostuums en hemden is bij de uitmuntende Vertigo service ook
aan het goede adres. Loop gerust eens bij ons binnen, Vertigo zal u aangenaam
verrassen en u komt zeker terug.

Stormestraat 39-43
8790 Waregem
T 056 60 89 79
www.vertigowaregem.be

Ermenegildo Zegna - Pal Zileri - Boss - Brax - Van Laack - Façonnable - Gant - Hackett
Sun 68 - Superdry - 7 for all Mankind - Mason’s - Vilebrequin - G.T.A.

Schoenen: Boss shoes - GANT Shoes - Tod’s

Vertigo
kostuum Pal Zileri
hemd Ermenegildo Zegna
das Pal Zileri
mantel Hugo Boss

Vertigo
vest Hackett
hemd Hackett
pull Hackett

Vertigo
broek Ermenegildo Zegna
hemd Van Laack
pull Hackett
vest Ermenegildo Zegna
sjaal Pal Zileri
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Vertigo
vest Parajumpers
broek Brax
hemd Gant
cardigan Hackett
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Vertigo
Superdry by Vertigo

Vertigo
broek G.T.A.
hemd Van Laack
vest Hugo Boss
pull Piacenza
das Ermenegildo Zegna

Vertigo
mantel Hugo Boss
kostuum Pal Zileri
hemd Pal Zileri
das Pal Zileri

Vertigo
vest nubuck Mabrun
hemd Façonnable
broek G.T.A.
sjaal Gant
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Vertigo
kostuum Ermenegildo Zegna
hemd Van Laack
das Ermenegildo Zegna

Vertigo
vest Hackett
gilet Hackett
sjaal Hackett
jeans 7 for all Mankind
hemd Gant
40
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Vertigo
broek Brax
hemd Façonnable
pull Hackett
vest Hackett
Casteur
uurwerk Breitling

Vertigo
kostuum Pal Zileri
hemd Van Laack
das Pal Zileri
Optiek Dirk Verhamme
optische bril Alexander McQueen
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Ascot
Ascot heeft zich gespecialiseerd in stijlvolle schoenen en trendy handtassen van exclusieve merken. Bij ons vindt u het accessoire van uw dromen
in de juiste kleur, de juiste maat en voor de juiste gelegenheid. Onze winkel
is zo ingericht dat u rustig kunt kiezen uit het ruime assortiment. Sportief,
elegant of iets voor elke gelegenheid? Bij Ascot vindt u altijd uw gading,
kom snel een kijkje nemen en kies uit onze nieuwe wintercollectie. Wij
kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen!

Pand 230
8790 Waregem
T 056 60 65 60
www.schoenenascot.be

Merken Dames: Fratelli Rossetti - Attilio Giusti Leombruni - Vitulli Moda
Maretto - Volpato - Strafford - Truman’s - Moreschi - Nebuloni - Siton
L’Artigiana Viareggina - Lorbac - Sultana - Paraboot
Merken Heren: Church’s - Moreschi - Paraboot - Bollini
Handtassen: Maretto - Sultana - Lorbac - Fratelli Rossetti - Attilio Giusti Leombruni

Ascot
laarzen Lorbac
handtas Lorbac
Robyn
vest Class Roberto Cavalli
broek D&G
Casteur
ring en oorringen Pomellato
Coiffure Argus
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Ascot
handtas & laarsje Fratelli Rossetti

Ascot
pumps Fratelli Rossetti
handtas Maretto
Robyn
jurk D&G
Casteur
uurwerk Hermès
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Ascot
laars Maretto
kort laarsje Strafford
schoen Strafford

Ascot
schoenen Bollini
Vertigo
kostuum Pal Zileri

50

Ascot
riem Moreschi
schoen lichtbruin Church’s
schoenen donkerbruin Moreschi
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Verhamme
Bij Optiek Dirk Verhamme wordt je aandacht meteen getrokken
door het modieuze aanbod optische brillen en zonnebrillen. Deze
optiekzaak legt zich toe op een gespecialiseerde aanpassing van
multifocale glazen en kwaliteitslenzen. De merkenportefeuille
verzamelt grote namen zoals Balenciaga, Fendi, Roberto Cavalli,
Prada, Armani, Tod’s en Hogan. Chanel speelt de glansrol. De
zonnebrillen en brillen van het Haute-Couture-label laten zich
opmerken door een luxueuze uitstraling en opvallende details.
Ook modeontwerper Tom Ford tekent sinds enkele jaren brillen. Hij
kiest dit seizoen onder meer voor de combinatie kunststof met
metaal. De retrolook sijpelt eveneens door bij de optische brillen
zoals bij het jonge label ‘Paul et Joe’, Tod’s, Hogan en Persol.
Altijd vernieuwend in brillen en trendy zonnebrillen !

Stationsstraat 62
879O Waregem
T 056 6O 41 17

Chanel - Cartier - Bvlgari - Prada - Tom Ford - Tod’s - Hogan - Lindberg - Dior
Gucci - Armani - Balenciaga - Mark Jacobs - Dolce & Gabbana - Persol
Dsquared en de volledige collecties Oakley en Ray Ban ...

Optiek Dirk Verhamme
brillen TOD’S

Make
your look

with Tod’s

Optiek Dirk Verhamme
optische bril Bogetta Venetta
Robyn
bontje Riani
Coiffure Argus
54

Chanel c’est moi

I have the most
fabulous collection…
Kleuren die passen bij je aangepaste outfit.

Optiek Dirk Verhamme
zonnebril Chanel
Robyn
Ted Baker
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People who

make the difference
Elegantie, vintage, klasse, …
…looks met luxueuze uitstraling.

Optiek Dirk Verhamme
optische bril Tom Ford
Optiek Dirk Verhamme
brillen Tom Ford

Vertigo
regenvest en sjaal Boss
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Boboli
Mode die mama’s mooier maakt
Toekomstige mama’s kleden zich heel modebewust en willen laten
zien dat ze trots zijn op hun zwanger zijn. Om net dat tikkeltje verschil
te maken, kiest Boboli voor geraffineerde collecties die toekomstige
mama’s en hun kids extra in de verf zetten. Boboli heeft daarom die
merken in huis die u nergens anders vindt en die draagbaarheid
perfect combineren met de meest modieuze accenten tot zelfs
bijpassende schoenen toe. Voor kinderen biedt Boboli alles van net
na de geboorte tot ver in de jeugdjaren met heel wat exclusieve
collecties. De bovenverdieping van Boboli is helemaal gewijd aan
Stormestraat 102
8790 Waregem
T 056 61 12 10
www.boboli-waregem.be

het inrichten van de kinderkamer zodat de mama’s van straks bij
het opstellen van de geboortelijstjes hun hartje kunnen ophalen. En
laten we ook niet vergeten dat Boboli een ruime departmentstore
herbergt van Théophile & Patachou!

Merken kinder- en jeugdkledij: Anne Kurris - Armani Jr - Aymara - Bellerose - Blauer - Bonpoint
Circle of Trust - D&G Junior - Diesel - Dominique Ver Eecke - Fay - Finger in the Nose - Hartford
I Pinco Pallino - Imps & Elfs - Jacob Cohèn - Japan Rags - Joe Black - Le Nouveau Né
Little Cérise - Little Marc Jacobs - Love Therapy - Maan - Mc Alcon - Moncler - Monnalisa
Muchacha - Nolita Pocket - Ny&Lon - Oil&Gas - Scotch & Soda - Simonetta - Simonetta Jeans
Simonetta Mini - Simonetta Tiny - Simple Kids
Merken schoenen: Andrea Montelpare - D&G Shoes - Eli - Flexa - Herdwick - Hogan
Maman et moi - Santoni - Simonetta Shoes - Tod’s
Merken zwangerschapskledij: Fragile - Menonove - Pietro Brunelli - Sara by Pratesi - Queen Mum
Kinderkamerdecoratie/geboortelijsten: Departmentstore Théophile & Patachou - J.S. Dreams ...
Met dank aan Alix, Elise, Ellen en Nokolai

Boboli
Elise: Simonetta Jeans, Little Marc Jacobs,
Notify, Santoni
Nikolai: Scotch & Soda, Paul Smitt,
Little Marc Jacobs, Bellerose, D&G Shoes
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Boboli
Alix: Hartford, Little Marc Jacobs,
Simonetta, D&G Shoes
Ellen: Aymara, Little Marc Jacobs,
Maan, Andrea Montelpare
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Boboli
Alix: Simonetta Jeans, Eli
Elise: Parajumpers, Simonetta, Eli
Nikolai: Blauer, Fay, Hartford, Hogan
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Boboli
Alix & Ellen: Bonpoint, I Pinco Pallino, Flexa

Boboli
Nikolai: Scotch & Soda, Notify, Santoni
Elise: Simonetta, Eli
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Boboli
Alix & Ellen: Dominique Ver Eecke, Herdwick
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Genieten van BOSE® surround sound
was nog nooit zo eenvoudig.

Electro Van Gils: voor het toestel van uw dromen!
Electro Van Gils heeft zich sinds drie jaar volledig gespecialiseerd in apparatuur voor beeld en
geluid, zowel voor thuis als in het bedrijf. Dat kwaliteit en aanbod in audio- en video-installaties de
laatste jaren enorm snel evolueren en veranderen, is geen geheim. Daardoor wordt de klant ook
steeds veeleisender op het gebied van klank en beeld. Precies daarom houdt het hoog opgeleide
team van Electro Van Gils de vinger aan de pols met de nieuwste trends op gespecialiseerde
beurzen in binnen- en buitenland. Zo zijn
wij de geautoriseerde dealer van topmerken
als Bose, Kaleidescape, Loewe, Wisdom
audio, … Daarnaast krijg u bij ons de juiste
deskundige uitleg en begeleiding bij uw
keuze. Zowel particulieren als bedrijven
vinden hun weg naar de Stormestraat voor
de allerbeste audio- en video-oplossingen.
Onze grootste specialiteit is de integratie
van beeld en geluid voor zowel thuisgebruik
als in het bedrijf.
Electro Van Gils verwent uw ogen en uw
*iPodnietinbegrepen.

oren met het beste op de markt!

LIFESTYLE® V35 home entertainment-systeem
HetLIFESTYLE®V35homeentertainment-systeemleverteenrealistischegeluidsweergavevooreenbioscoopervaringwaarmeefilms,
sportwedstrijden,videogamesenmuziektotlevenkomen.Ennukuntueenvoudigerdanooitgenietenvandezeervaring.

van gils

HetLIFESTYLE®V35-systeemisuitgerustmetdeexclusieveUnify™-technologievanBosedieubijhetinstallatieprocesbegeleidtvia
duidelijkeberichtenophetscherm.Endankzijdeafstandsbedieningendenavigatiemenu’sishetsysteemzotoegankelijkdatu
dehandleidingwellicht niet eens nodig hebt.U kunt tot welzes hd-video-enaudiobronnen,zoalsuwBlu-rayDisc™-speler,
digitale ontvanger of gameconsole, en uw iPod of iPhone aansluiten.

Electro bvba Van Gils
Stormestraat 18
8790 Waregem
Tel 056 60 15 43
Fax 056 60 15 43
info@electrovangils.be
www.electrovangils.be

DaarnaastzorgtdeBOSE®link-technologieervoordatuookeenvoudigopandereplekkeninhuiskuntgenietenvanhetgeluidvan
uw LIFESTYLE®-systeem.

De geautoriseerde BOSE dealer
Product gereed voor demonstratie

Voor Electro Van Gils zijn dezelfde drie elementen van cruciaal belang:

Direct uit voorraad leverbaar

grootse prestaties, eenvoud en elegantie.

Kwaliteitsadvies

Hoor het verschil dat Bose maakt! Vraag om een demonstratie.

Installatie service

Wij zijn aanwezig tijdens Trefpunt 2010, het event voor handel, sport en vrije tijd,

Dienst na verkoop

dat plaatsvindt van 22 tot 24 oktober in Waregem Expo.

U zoekt een nieuw interieur?

-F$PVUFS
-FNNFOT
-F$PVUFS

Filip Glorieux en zijn team helpen u graag bij de zoektocht naar een interieur dat
perfect bij u en uw gezin past. Onze ontwerpen zijn functioneel, tijdloos en uniek.
We verzorgen de inrichting van uw renovatie- of nieuwbouwproject van A tot Z. Keuken, living,
buro… of totaalproject, uw opdracht is voor ons een uitdaging. Een verfrissende aanpak voor
een optimaal resultaat.
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Meer inspiratie vindt u op www.filipglorieux.be
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HEDENDAAGSE GEZELLIGHEID MET ADEMRUIMTE
ZAKENLUNCHES

Webdesign
Videoproducties
Hard & Software

L a b a r q u e

A LA CARTE

Wortegemseweg 51 - 8790 Waregem
T: 056 61 69 54
info@hobos.be - www.hobos.be
Openingsdagen: maandag - vrijdag
Openingsuren: 11:30 - 14:00 & 18:30 - 22:00
Privaat parking - zomerterras
Kredietkaarten: visa - eurocard - amex

De informaticaspecialist
voor bedrijven
Roterijstraat 71 8790 Waregem
T 056/32.03.06 F 056/32.03.07

bistrodesanto
Chef-kok Christophe van Bistro Desanto heeft een zwak voor
rijke bereidingen met geschiedenis uit de Belgische en Franse
burgerkeuken. Zijn ‘Spécialités de la Maison’ zijn zowel tête de veau
als karnemelkstampers met tongfiletjes en gebakken rogvleugel
met kappertjes. Grote klassiekers met een rijke smaak! Daarnaast
verwent Christophe met smaakvolle seizoenssuggesties die je
in de zomer ook op het ruime binnenterras kunt komen proeven.
Christophe en Janique ontvangen fijnproevers en genieters,
zowel voor zakenlunches als voor etentjes ‘onder vrienden’ in het
designvolle interieur van hun Bistro Desanto. Bon appétit!

Openingsdagen: dinsdag - zaterdag
‘s middags en ‘s avonds gesloten op zondag & maandag

w w w. l a b a r q u e . c o m

Gentseweg 558 - 8793 Sint-Eloois-Vijve - tel. 056 60 24 13
www.bistrodesanto.be

Realisatie INK bvba - Tel 03 289 27 30

Vertigo
vest Nabrun
hemd Hackett
cardigan Hackett
jeans 7 for all Mankind

