DRIE FORMULES VOOR KOSTUUMS OP MAAT
ELLEN BOGAERT

in het
liida
Less is morel En dat geldt zeker ook
voor de kleerkast Beter één goed
kostuum op maat dan tien te losse
of te strakke pakken We selecteer
den drie maatwerkconcepten die in
Antwerpen beschikbaar zijn Laat
die communies en lentefeesten nu
maar komen

aLK

BOSS

Handtekening in vest
en broeksband
Met de collecties van het Duitse

een woordvoerder van het merk

HUGO BOSS komen zowel mannen

De maatservice is vrij uniek voor
een lifestylemerk zoals dat van
ons Wereldwijd telt BOSS maar
28 van deze concepten In Antwer

als vrouwen stijlvol voor de dag
Het Antwerpse filiaal van BOSS
dat al zo n negen jaar is gevestigd
in de Huidevettersstraat kreeg be
gin dit jaar een make over Nieuw
is de Made to Measure service Van

de 667 vierkante meter zijn zo n 80
gereserveerd als kleermakers
ruimte

U kan bij BOSS een volledig pak op
maat laten maken en telt daar mi

nimum 1 800 euro voor neer Het

prijskaartje verantwoordt het
Duitse modehuis graag met een
duidelijke keuze voor kwaliteit
service en een doorgedreven per
sonalisatie Zo wordt zelfs de

handtekening van de klant aan de
binnenkant van de vest en de

broeksband gelaserd
We zijn al jaar en dag sterk in
confectie maar we merken dat
sommige klanten toch graag net
dat ietsje meer wensen vertelt

pen verwelkomen we nu de eerste
Made to Measure van de Benelux

Om van de service gebruik te ma
ken maakt u eerst een afspraak
Reken daarna op een tweetal uur
dat u zoet bent met het opmeten en
het kiezen van de stoffen er is
keuze uit liefst 250 varianten de

knopen kragen en andere details
Nadat u bent langsgeweest in de
winkel duurt het nog vier tot zes
weken voor productie en levering
De maatpakken worden vervaar
digd in de HUGO BOSS hoofdzetel
in Metzingen waar de kennis van
het traditionele vakmanschap
wordt gecombineerd met ultramo
derne technologieën
BOSS Store Antwerp Huidevetters
straat 45 2000 Antwerpen

03 233 66 05

Het Antwerpse Café Costume maak
te van de maatkostuums zijn kern
product en handelsmerk Het be

drijf werd in 2006 door Bruno Van
Gils en zijn twee nichten Saskia en
Angelique opgericht Het drietal
groeide op in een echte modefamilie
en bekende namen als Soulwax
Triggerfinger en Bent Van Looy zet
ten het merk al snel op de kaart

Café Costume vindt zijn oorsprong
op het Antwerpse Zuid waar nog

steeds het Antwerpse filiaal geves
tigd is Ondertussen kwamen er ook
winkels in Gent Brussel Kortrijk
Brugge en Elsene bij
We beschikken over een eigen pro

ductie in Tanger waar de familie al
decennia haar kostuums produ
ceert vertelt Jens Lodewijckx van
Café Costume

Er wordt uitslui

tend gewerkt met de beste materia
len voornamelijk afkomstig uit En
geland en Italië Leveranciers zoals
Scabal Loro Piana en Holland
Sherry leveren regelmatig stoffen

Antwerps
maatwerk

aan

Voor een kostuum van Café Costu
me maakt u best vooraf even een af

spraak De gekozen stof zal volle
dig de prijs van het pak bepalen Al
le soorten knoopjes en voeringen
zijn in de prijs inbegrepen Eens al
les is gekozen neemt de kleermaker
de maten Drie tot vier weken later

is het kostuum klaar om gepast te
worden Daarna doen we nog even
tuele kleine aanpassingen Een pak
bij ons begint vanaf 490 euro maar
komt gemiddeld tussen de 600 en
990 euro uit
Over de trends van deze zomer

geeft Jens nog het volgende mee
We merken dat onze klanten zich

meer en meer openstellen voor de
katoenen en linnen stoffen die een

subtiele kreuk kunnen teweegbren
gen om als dusdanig een casual
look te creëren Ook zien we een

verschuiving van het typische don
kerblauw naar de wat lichtere kleu

ren
Café Costume Antwerpen Emiel
Banningstraat 11 2000 Antwerpen
03 257 30 02

Een hele

garderobe op maat
In 1989 richtten de Nederlanders Martin Rob en Oger
Lusink hun herenmodebedrijf OGER op Na eerst voet
aan wal te hebben gezet in hun thuisland openden ze
in 2009 hun Antwerps filiaal Naast betere Italiaanse
merken zoals Santoni Corneliani Attolini en Jacob
Cohën biedt de retailer ook pakken aan onder eigen
vlag Hun recent opgestart maatwerkconcept heet
Atelier Munro x OGER

Niet alleen pakken maar
ook jasjes overhemden
jeans en schoenen wor
den onder de Atelier

Munro x OGER vlag op
maat gemaakt OGER
Antwerpen biedt ook van
andere labels maatwerk

aan waarvan het grootste
deel wordt vervaardigd in
Italië

De klant maakt een af

spraak of komt gewoon
langs Daarna zoekt hij sa
men met de maatwerk

De belangrijkste trend
op het gebied van maat
werk is onder meer smart

casual dat ook steeds
meer in het hoge segment
toetreedt Waar wij voor
heen alleen maar pakken
op maat maakten wordt
dat nu ook gevraagd voor
sneakers chino s jeans
enzovoort We gaan kort
om voor een complete
garderobe op maat Qua
kleuren zien we dit sei

specialist het model de

zoen beige groen fram
boosroze geel én ton sur

stoffen en details uit Na

ton regelmatig terugko

het opmeten worden de
patronen gesneden de ba

men

sis voor het maatwerk

OGER Lange Gasthuisstraat

Voor de maatpakken van

7 2000 Antwerpen

Atelier Munro x OGER

03 223 68 88

moetje rekenen op een le
vertijd van vier weken
klinkt het in de winkel De

prijzen starten aan 498
euro

W

De maatpakken
van Atelier
Munro x OGER
starten aan 498
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