SUMMER 2022

LET’S
CELEBRATE
SUMMER!

the comeback of
EMBROIDERY

STIJLVOL EN TIJDLOOS

COLOR
TRENDS

Ontdek jouw
favoriete kleurenmix

GET INTRODUCED TO DUE AMANTI’S NEW SUMMER COLLECTION. A COLLECTION INSPIRED
BY FIELDS OF FLOWERS, IDYLLIC BEACHES AND A LOT OF COLOR.

WELCOME SUMMER

		Editorial

2022
WELCOME
SUMMER

DEZE ZOMER TREKT DUE AMANTI DE KAART VAN OPTIMISME EN VREUGDE MET EEN WAAIER
AAN FLATTERENDE KLEUREN EN UITERST VROUWELIJKE SILHOUETTEN.
De nieuwe zomercollectie staat in het teken van een frisse mix aan kleurschakeringen en prints

die doen verlangen naar exotische vakantiebestemmingen. De hoofdrol in jouw zomerse garderobe
is dit jaar weggelegd voor Travel Quality ® , een materiaal dat altijd perfect om het lichaam valt én
kreukvrij uit je koffer komt.
Ook katoen is door haar luchtdoorlatendheid een zo goed als onmisbaar materiaal voor warme
zomerdagen. Het gebruik van natuurlijke materialen dragen wij hoog in het vaandel en daarom zijn
er in deze kleurrijke collectie heel wat stuks te vinden in streelzacht hoogwaardig katoen.
Onze felgekleurde knitwear in exclusieve breitechnieken laten zich moeiteloos combineren
met de basics die je al in je kleerkast hebt liggen. Ben je op zoek naar een meer casual knit?
Kies dan uit onze basics die dit seizoen te verkrijgen zijn in een ruim palet aan kleuren en
streelzachte materialen.
Liefhebbers van ton-sur-ton looks vinden dan weer hun gading in onze collecties dankzij een grote
keuze aan natuurlijke stoffen in verschillende kwaliteiten die je in staat stellen om ook in een
unicolor look stralend voor de dag te komen.
YOURS TRULY.
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		Trends

FLOWERS
Deze zomer pakken we uit met een boeket van uitbundige bloemen.
Bij Due Amanti creëerden we een unieke handgemaakte print met een mix van camelia’s,
orchideeën en pioenrozen die symbool staan voor een nieuw begin. Luxueuze viscose stretch
jurken en blouses in een combinatie met pastelkleurige bloemenprints zorgen voor flink wat
romantiek, vrolijkheid en passie!

Romantiek, vrolijkheid en passie staan
centraal bij deze collectie.

FASHION IS LIKE
A FLOWER.
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SUMMER FLOWERS
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DE PIOENROOS VORMDE EEN DANKBARE BRON VAN
INSPIRATIE DOOR DE INDRUKWEKKENDE EXPLOSIE
VAN DELICATE BLAADJES WAARMEE ZE TELKENS
WEER TOT BLOEI KOMT.
Niet voor niets staat deze populaire bloem symbool
voor geluk, gezondheid en voorspoed. De pioen is een
echte seizoensbloem en dat zorgt ervoor dat we haar
elke lente des te harder koesteren.

ISLAND GREEN

PEONY ROSE

BLONDE

LIGHT BLUE

De kleur Peony Rose brengt elke haar- en
huidtint helemaal tot haar recht. Combineer een mini
jurkje met een elegante pump of sandaal waarmee je alle
aandacht naar je toe trekt.

Een maxi jurk in bloemenprint of een blouse die
zowel strepen als bloemen combineert, zorgt ervoor
dat jij deze zomer een vrolijk statement maakt!
Onze luxueuze viscose stretch zorgt voor een
perfecte fit en optimaal draagcomfort.
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“GOLDEN HOUR CAN BE A
MEMORY FOR LIFE.”
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SUMMER

vibes
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		Insight

Alpaca

DUE AMANTI

Een 100% natuurlijk
materiaal.
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“NATUURLIJKE ZACHTHEID EN EEN LUXUEUZE UITSTRALING OM TE KOESTEREN.”
Alpaca draag je het hele jaar door. Ook tijdens de zomer hullen we ons in delicate truitjes
en cardigans van alpacawol die garant staat voor topkwaliteit. Wist je dat de wol van de
schattige alpaca tot 3 keer sterker is dan schapenwol? Bovendien is het een 100% natuurlijk,
waterafstotend en hypoallergeen materiaal dat door de uitzonderlijke structuur van de vezel één
van de zachtste wolsoorten is. Dit maakt van alpacawol hét materiaal bij uitstek om rechtstreeks
op de huid te dragen.
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CO
L
OR

INJECTEER JOUW LOOK MET FLINK WAT ATTITUDE
Kies voor één krachtige accentkleur die je
zelfvertrouwen in de verf zet.
Met dank aan
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“Deze zomer omarmen
we zachtheid.”

Mix and match

YOUR BASICS
Omdat we bij Due Amanti weten dat elke vrouw graag veel keuzemogelijkheden
heeft, kunnen zachte truitjes in poedertinten het komende seizoen niet ontbreken.
Onze basics zijn bovendien gemaakt in de zachtste materialen waardoor ze een streling
zijn voor de meest gevoelige huid.

Zachte truitjes in
poedertinten
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WHAT’S YOUR FAVOURITE

COLOR?
Onze basic Bemi komt in een uitgebreide waaier aan kleuren die je kan afwisselen
afhankelijk van hoe jij je voelt. Groen is de kleur van vernieuwing, geel staat voor de zomer,
roze voor de liefde en fuchsia symboliseert levensenergie. Island green, lemon, camel, cream,
lichtblauw, shocking pink, tomato of candy pink, …. Wat is jouw favoriete kleur?

COLORS
SPEAK
LOUDER THAN
WORDS.
Island green,
lemon,
candy pink of
shocking pink

KLEUREN SYMBOLISEREN NIET ALLEEN GEVOELENS EN EMOTIES, ZE HEBBEN
OOK EEN EFFECT OP ONS GEMOED.
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KLEUR JE DROMEN
met kleur aan je voeten
Het Belgische schoenenlabel CTWLK bestaat inmiddels 25 jaar.
Bezielers Gilles en Junot Detry-zonen van oprichter Stephan- lieten een

ELKE CTWLK SCHOEN STAAT VOOR KLEUR,

frisse wind door het bedrijf waaien en stoomden het merk klaar voor

DRAAGCOMFORT EN EEN FLINKE DOSIS EASY FASHION.

de volgende 25 jaar. Het succesrecept van het in Antwerpen gevestigde

WE BEWIJZEN DAT KWALITEIT EN BETAALBAARHEID HAND

familiebedrijf is een pretentieloze mix van easy fashion, kwaliteit en

IN HAND KUNNEN GAAN.

betaalbaarheid voor de dynamische jonge vrouw.
“Omdat timing in fashion zo belangrijk is, maken we er werk van om elk
seizoen opnieuw de ideale schoen op het juiste moment op de markt te
brengen. Daarbij houden we steeds rekening met de keuze van materialen
en pasvormen die de collectie voor iedereen toegankelijk houdt. Door onze
samenwerking met artisanale Spaanse ateliers slagen we erin om altijd
de juiste prijs-kwaliteit te garanderen waardoor het designteam focus kan
houden op het allerbelangrijkste, de wensen van onze klant.” – Gilles en
Junot
CTWLK is te koop in een honderdtal Belgische kledingboetieks,
betere schoenenwinkels, in geselecteerde verkooppunten in Nederland,
het Verenigd Koninkrijk, Italië en Griekenland.
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Een echte
fashionista herken je
aan de schoenen die
ze draagt

Inspiration

NATURE RESORT
Praia do Canal

WIE WIL GENIETEN VAN EEN ZELDZAAM STUKJE
ONGEREPTE NATUUR TREKT NAAR DE WESTKUST VAN PORTUGAL.
HET IS ÉÉN VAN EUROPA’S LAATSTE ONAANGEROERDE
KUSTLIJNEN WAAR HET GELUID VAN WOESTE GOLVEN HET ENIGE
IS DAT DE STILTE DOORBREEKT.

M

MET DE BEKENDE SURFSPOT ARRIFANA BEACH OP EEN STEENWORP AFSTAND EN
TALRIJKE MOGELIJKHEDEN VOOR BIJZONDERE ACTIVITEITEN ZOALS HET SPOTTEN

De chef van restaurant Azeitona werkt alleen maar met organische, regionaal

VAN DOLFIJNEN, VISTOCHTEN EN JEEPSAFARI’S BIEDT DIT STUKJE PORTUGAL VOOR

geproduceerde ingrediënten om à la carte uit te kiezen. Al fresco dineren kan

ELK WAT WILS.

dan weer in de Zimbio pool bar waar je met een cocktail in de hand geniet van
magnifieke vergezichten. Wie behoefte heeft aan gezelligheid en intimiteit trekt

De ideale uitvalsbasis van waaruit je deze unieke omgeving kan ontdekken is het luxe

zich terug aan het haardvuur in de Medronho Bar.

hotel Praio do Canal. Van gezinnen tot solo reizigers, iedereen is welkom in één van de
56 luxe kamers en suites die allen een verbluffend panoramisch uitzicht hebben over de

Of je er nu graag voor dag en dauw op uittrekt voor een avontuurlijke dagtrip of

vallei en de Atlantische Oceaan. De met rustgevende, natuurlijke materialen ingerichte

van plan bent om schaamteloos te luieren, dit juweel van een luxe resort heeft

kamers zijn voorzien van ruimte terrassen of balkons en voorzien van alles wat je nodig

alles in huis om jouw vakantiedromen waar te maken.

hebt voor een zorgeloos verblijf.
Door het strakke, zandkleurige design van Praio do Canal wordt het hotel moeiteloos één
met de omringende natuur. Lokaal geproduceerd meubilair en accessoires benadrukken de
kenmerkende Portugese gastvrijheid.
Dat een verblijf in dit resort erop gericht is alle zintuigen te prikkelen, merk je aan de
uitgebreide relax mogelijkheden in de spa, de professioneel uitgeruste fitness en de keuze
uit niet minder dan twee restaurants met Portugese cuisine.
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NOTHING BEATS A
white shirt
Het crossover shirt is dé trend voor SS2022 en blijft dat ook voor de
komende seizoenen. Het loont dan ook de moeite om te investeren in
een kwaliteitsvolle katoenen blouse waar je door alle seizoenen heen
veel plezier aan beleeft.
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Trends

EMBROIDERY
Al jarenlang is broderie een geliefkoosd materiaal en een absolute must-have in de garderobe
van elke fashionista. Omdat we bij Due Amanti steeds de uitdaging aangaan om originaliteit,
creativiteit en kwaliteit te combineren, kiezen we voor de mooiste Sangallo uit Toscane.
Combineer broderie met je favoriete jeans voor een stoere look of kies voor een romantisch
geborduurde jurk.

De mooiste Sangallo uit Toscane.

ITALIAN
CRAFTSMANSHIP.
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EFFORTLESS
& CHIC
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Tips & Tricks

INGE’S
TIPS&TRICKS
REISBLOGGER INGE MOERENHOUT IS BLIJ DAT ZE WEER VOLOP KAN REIZEN!
OM JOUW VAKANTIE AVONTUREN ONVERGETELIJK TE MAKEN DEELT INGE MET
PLEZIER HAAR BESTE TRAVEL TIPS & TRICKS.

1. NEEM EEN ZACHTE CARDIGAN IN JOUW FAVORIETE

- Koop je zonnecrème op je bestemming. Wie weet is hij

KLEUR MEE OP REIS. Hij verwarmt je tijdens frissere

zelfs goedkoper!

zomeravonden én je kan er oneindig mee combineren.

- Steek sokken in je schoenen.
- Kleine toilettasjes zijn ideaal om “gaatjes” op te vullen

2. GENIET VAN DE VOORBEREIDING EN BOUW RUIMTE

in je koffer.

IN VOOR SPONTANITEIT OP REIS. Zoek alvast een paar tips

- Een blazer plooi je best op met de voering naar de buitenkant.

voor je vakantiebestemming op Instagram of een leuke travelblog

- Een riem in de kraag van je blouse zorgt ervoor dat deze niet

en laat elk gezinslid een favoriete activiteit uitzoeken. Het is ook

gaat kreuken.

handig om een lijstje te maken van alle leuke restaurantjes en

- Zorg voor een dagvoorraad kleding en noodzakelijke spullen

check op voorhand of je moet reserveren.

in je handbagage. Zo kun je alvast verder als je reiskoffer zoek
geraakt of met vertraging aankomt op je bestemming.

3. NEEM RUIM DE TIJD OM IN TE PAKKEN. Om jezelf heel
wat stress te besparen, begin je tijdig je favoriete kledingstukken

5. NIET VERGETEN!

uit te zoeken. Maak alvast verschillende combinaties zodat je

- Zorg dat je altijd een warme trui of grote sjaal binnen

zelfs met een beperkte reisgarderobe steeds weer verrassend voor

handbereik hebt om jezelf te beschermen tegen té koude airco

de dag komt.

op het vliegtuig.
- Maak foto’s van je identiteitskaart, reispaspoort,
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4. INPAK TIPS:

telefoonnummers, vliegticket, verzekeringspolis enz.

- Leg wat je wil meenemen uitgestald op je bed en…

Zo heb je steeds de belangrijkste zaken bij de hand.

neem vervolgens een derde weer weg!

- Geniet! Stel je open voor alle nieuwe indrukken, mensen,

- Kies voor een reiskoffer in een licht materiaal. Zo kan je meer

geuren en belevenissen die je tijdens je reis tegenkomt.

inhoud meenemen.

Laat los wat niet belangrijk is, leg je gsm even aan de kant en

- Haal zoveel mogelijk zaken uit hun verpakking. Op die manier

dompel je onder in het moment.

houd je meer ruimte over voor de zaken die er wél toedoen.

Have fun
x Inge
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THIS OR

THAT?
Geprinte tricot is helemaal terug van weggeweest!
Het exclusieve Due Amanti bloemenpatroon is geprint op hoogwaardig garen en heeft een
uitgesproken romantische uitstraling.

Lieflijk
roze of rustgevend
blauw.

KIES JE VOOR RUSTGEVEND BLAUW OF ZET JE JE LIEFLIJKE EN
ZORGZAME KANT IN DE KIJKER MET ZACHT ROZE?
40

Travel quality

“DE REIS ERNAARTOE
IS BELANGRIJKER DAN
DE BESTEMMING”.
VIND JE GELUK IN DE KLEINE DINGEN DIE HET
MOMENT TE BIEDEN HEEFT EN MAAK TELKENS
NIEUWE HERINNERINGEN OM TE KOESTEREN.
Travelstof, een mix van polyamide en Elasthan,
werd de afgelopen jaren alleen maar populairder.
Het sneldrogende en UV-beschermende stretch
materiaal staat dan ook garant voor het ultieme
draagcomfort. Mooi meegenomen is dat Travel
Quality ® zich aanpast aan elke lichaamsvorm.
Het is ook duurzaam en makkelijk te onderhouden.
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STATEMENT STRIPES
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DE GEKLEURDE STREEP IS EEN TREND DIE ZEKER
NIET MAG ONTBREKEN IN JE ZOMERGARDEROBE.
Combineer onze gestreepte blouse met een leuke basic
voor een meer nonchalante look of ga voor een short in
hetzelfde kleurenthema om de wow-factor van je outfit
te vergroten.

WHITE

“Onze gestreepte
mini-jurk is een echte
blikvanger die je zowel
casual als chic kan
dragen.”

CANDY PINK

BLONDE

ISLAND GREEN

“KIES VOOR GEEL
EN GA STRALEND
DE ZOMER
TEGEMOET!”
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2
1

DOWN
TO
EARTH

4

NUDE TONES
Onze favorieten op
een rijtje.

8

5

KOM HELEMAAL TOT RUST IN ONS
UNICOLOR THEMA.

7

Ga voor nude tones, speel met stoffen en texturen
en finish je look met accessoires zoals een riem met
opvallende gesp of een ketting in verguld goud met

1. Detroit taupe
2. Babilonia camel
Belena camel
3. Cleo camel / cream

halfedelstenen en zoetwaterparels.

4. Jenna beige
5. Connie camel

6
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6. Carola cream
7. Colomba camel / cream
8. Damme white
49

1

2

EARTH
tones

3

1. Doha white 2. Bevi cream / camel 3. Dahn cream
4. Connie camel / cream
50

4

SOFT
TONES
for the win
Een glamoureuze jurk in een zachte tint is niet alleen op en top
vrouwelijk, hij zorgt ervoor dat je altijd klassevol voor de dag komt.
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DUE AMANTI
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EEN T-SHIRT MET FIJN GEBORDUURDE DETAILS
IN COMBINATIE MET EEN JEANSSHORT OF EEN
LEUKE MAXI JURK ZORGEN VOOR EEN ZOMERSE
UITSTRALING.
Je hoeft alleen nog maar te kiezen tussen een hippe
sneaker of een elegante teenslipper om het geheel jouw
eigen gepersonaliseerde touch te geven.

WHITE

LIGHT BLUE

OFF-WHITE

C A LY P S O

it’s all in the

DETAILS
Voeg een vleugje romantiek toe aan je dag door te kiezen voor
een blouse of jurk met geborduurde bloemen. Deze details geven je look moeiteloos
net dat tikkeltje meer.
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		Trends

pretty in

PINK
“MET ONZE KNITWEAR IN
ZACHTROZE TINTEN HEB JE GEEN ROZE BRIL
MEER NODIG.”

ADD A
LITTLE PINK.
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MACULA GRAFITI
Onze speelse Macula Grafiti print zit boordevol details die een glimlach op
ieders gezicht tovert. Wij ontwierpen voor jou de ideale vakantiejurk die je zowel op als naast
het strand kan dragen. Liefhebbers van een rock chique stijl dragen een kimono in deze coole
print op hun lievelings jeansshort.

Jouw ideale vakantie outfit.

MAAK ER EEN
COOLE ROCK
CHIQUE STIJL VAN!
65
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Trends

LEOPARD
Er zijn weinig prints die zo een vaste waarde hebben in het modebeeld
als de luipaardprint. Bij Due Amanti kozen we voor een vernieuwde versie door de leopard te
combineren met in het oog springende details in olijfgroen en felroze. Draag deze jurk met
espadrilles in etnische print om je exotische look helemaal af te maken.

Leopard gecombineerd met in het oog
springende kleurdetails.

YOU SEE WHAT
YOU GET.
69

.BE
VISIT US ONLINE

INSTAGRAM - FACEBOOK

BELIEVE YOU ARE LUCKY,
AND YOU WILL BE!
#DUEAMANTI #IKKOOPBELGISCH

Voor een verkooppunt ga naar www.dueamanti.be,
we helpen u graag verder.

DUE AMANTI

@DUEAMANTI
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long dress: Marchella white
long dress: Anne lemon
belt: Giulia beige
gilet: Bernardine island green
pull: Edie pastel yellow
short dress: Adriana lemon
short dress: Marabel stripes
blouse: Marilyn stripes
short: Marilene island green
blouse: Mallorie lemon
long dress: Mendy lemon
pull: Babilonia island green
scarf: Belena island green
top: Colomba camel
gilet: Camelia camouflage 			
jeans: Sheila
blouse: Christy light blue
trousers: Cecilia camouflage
long dress: Marie yellow flower
blouse: Mandelyn yellow flower
long dress: Mara yellow flower
sketch dress: Mara light blue flower
blouse: Manya light blue flower/stripes
long dress: Mara light blue flower
short dress: Malyn peony rose
blouse: Mallorie light blue flower
long dress: Marie light blue flower
short dress: Malyn yellow flower
pull: Babilonia dune
scarf: Belena dune
pull: Babilonia dune
scarf: Belena dune
pull: Babilonia orchid
scarf: Belena orchid
top: Mallorie peony rose
pull: Bemi cream
scarf: Bessa cream
pull: Bemi camel
poncho: Bali camel
pull: Bemi light blue & cream
scarf: Bessa light blue
pull: Bemi shocking pink & candy pink
scarf: Bessa shocking pink
blouse: Cinthia off white
long dress: Marie light blue flower
blouse: Marsha white
blouse: Misty white
skirt: Monique dune
blouse: Mirella white
short dress: Marissa off white
short dress: Mary white
pull with lace: Erika milk
blouse: Marisha white
gilet: Bernardine orchid
scarf: Belena orchid
pull: Barbie pink & blue
gilet: Bloom blue
blouse: Alexia shocking pink
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midi dress: Adele shocking pink
short dress: Adriana lemon
blouse: Marilyn stripes
short: Marilene island green
short dress: Marabel stripes
blouse: Marilyn stripes
short: Marilene island green
pull: Bennie cream
skirt: Connie cream
scarf: Becca cream
1. necklace: Detroit taupe
long dress : Carola camel
blazer : Maya off white
2. gilet: Babilonia camel
scarf: Belena camel
3. blouse: Cleo cream & camel
4. belt: Jenna beige
5. skirt: Connie camel
6. long dress: Carola cream
7. top: Colomba cream & camel
8. necklace: Damme white
1. necklace: Doha white
2. pull: Bevi cream & camel
3. skirt: Connie cream & camel
4. earrings: Dahn cream
blouse: Cleo camel
skirt: Connie camel
long dress: Mendy dune
pull: Bea cream
pull with short sleeves: Bella cream
t-shirt: Matia white
sketch dress: Mayala white
long dress: Barbara calipso
blouse: Marylou white
blouse: Marylou white
short dress: Mayala white
pull: Edie pastel pink
pull: Ellen candy pink
gilet: Emily candy pink
pull ½ sleeves: Bess candy pink
cardigan: Betty candy pink
scarf: Babe pastel pink
long dress: Adria macula grafiti
1. short dress: Arisa macula grafiti
top: Azur stripes macula grafiti
kaftan: Alyssa macula grafiti
2. short dress: Arisa macula grafiti
3. top: Azur stripes macula grafiti
kaftan: Alyssa macula graffiti
short dress: Arisa mexico print
top: Azur stripes mexico print
kaftan: Alyssa mexico print
long dress: Adria leopard beige
blouse: Andromeda leopard beige
blouse: Andromeda olive
trousers: Ambra olive
blouse: Andromeda leopard beige
long dress: Mendy lemon

DUE AMANTI | SHOPS
Zeelaan 323, Koksijde, 058/23.94.33
Lippenslaan 341, Knokke, 050/84.15.00
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