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Wat er zo leuk is aan het schoenenvak en de inkoop ervan? 

Samen met de Italiaanse fabrikanten voor “ons type klanten” een collectie 
samenstellen. Een trend van de laatste seizoenen is natuurlijk de sneaker, maar 
wij willen ook de “pump-klant” kunnen bedienen. Net zoals de vrouw met een 
wat stoerdere en toch elegante smaak. 

Groot compliment is toch wel wanneer een moeder en dochter binnenlopen en 
de dochter compleet positief verrast is door onze collectie! 

In dit magazine laten wij een klein deel van onze nieuwe lente - zomer collectie 
zien, altijd weer met veel zorg en plezier samengesteld voor u als klant. 

Charles Robert

Carel van der Meer
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Dare to be 
different



Via Vai
we love shoes
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De oprichter van VIA VAI Shoes heeft altijd al een liefde voor Italië, Italiaans 
design en schoenen gehad. Na een aantal jaren in Italië te hebben gewoond en 
voor een schoenenmerk te hebben gewerkt, besloot hij zelf de stoute schoenen 
aan te trekken en zijn kennis en expertise te gebruiken om een eigen merk te 
ontwikkelen. In 1992 kwam zijn droom uit en was het merk VIA VAI Shoes een feit. 

De liefde voor Italiaans design, de drive om schoenen te maken, het combineren 
van de laatste trends en het vertalen van de Via Vai signatuur in een design 
zorgen ieder seizoen weer voor een unieke en tegelijkertijd herkenbare collectie.



Brunate
handmade in Italy
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Sinds 1926 is het merk Brunate een echte klassieker. Het kreeg door het 
produceren van kinderschoenen voet aan wal in de in de schoenenindustrie. De 
economische malaise in de jaren 80 zorgde echter voor een drastische daling 
in verkoop van kinderschoenen. Brunate begon daarom ook met het fabriceren 
van damesschoenen... en daarmee was het huidige succes van Brunate als 
fabrikant van damesschoenen geboren.

Ondertussen is het merk niet meer weg te denken bij ons in de winkel. Bij Brunate 
weet je dat het pasvorm-technisch altijd klopt. 
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Marcos Nalini is een beroemde damesschoenenfabrikant die in 1955 
in Civitanova Marche werd opgericht, het gebied dat de belangrijkste 
schoenenwijk in Italië vertegenwoordigt. 

De collecties worden gekenmerkt door een verfijnde en elegante stijl, altijd 
meegaand met de trends van de mode. Elke fase van het productieproces 
wordt met trots in Italië gemaakt en garandeert de kwaliteit van het merk 
Marcos Nalini.

Marcos Nalini
Italiaanse trots



Roberto d’Angelo
echte blikvangers
Met inspirerende, hoogwaardige ontwerpen is Roberto d’Angelo 
een hit in de wereld van schoenen en tassen. De verfijnde collecties, 
waarbij vrouwelijke elegantie perfect in balans is met duurzaam 
comfort, worden gekenmerkt door subtiele, maar gedurfde details. 

 “Wij geloven dat schoenen de belangrijkste items in je garderobe 
zijn. Daarom kiezen we voor superieure materialen, zoals soepel leer 
en zacht suède, in prachtige prints en speciale kleuren.”
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Peter Kaiser 
you are beautiful
Het bedrijf Peter Kaiser behoort tot de oudste schoenenfabrikanten in 
Europa. Kort na de oprichting gaat Peter Kaiser al overzee exporteren. Zijn 
succes dankt de onderneming aan zijn veelzijdigheid en de combinatie van 
innovatie, stijl en uitstekend vakmanschap! 

En dit geldt vandaag de dag nog steeds. Een groot deel van Peter 
Kaiser schoenen wordt in Duitsland vervaardigd en de beginselen van 
het handmatige schoen-vakmanschap wordt generatie op generatie 
doorgegeven.



DL  Sport
net even anders
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TIP TAP werd in 1974 opgericht in Monte San Pietrangeli, een kleine 
stad in de regio Marche. In hetzelfde jaar vond in Duitsland het 
Wereldkampioenschap voetbal plaats; symbool van het spel waren 
de twee mascottes genaamd Tip & Tap. 

Vanaf 1982 besloot TIP TAP zich te concentreren op damesschoenen 
en de laatste 20 jaar specialiseerde het bedrijf zich in casual schoenen, 
met name sneakers, onder het merk DL Sport. De sneakers zijn jong en 
comfortabel, gemaakt van zachte en modieuze materialen.
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Cervone
traditie en historie
Ook de historie van Cervone als schoenenmerk gaat terug naar de 
jaren 50. In het kleine familiebedrijf werden de schoenen volledig met 
de hand gemaakt, door de grootouders en ouders van de huidige 
eigenaars Mauro en Juanito. 

Al sinds het begin van het bedrijf heeft Cervone de kwaliteit van haar 
producten als hoofddoel. Kwaliteit die gerealiseerd wordt door de 
combinatie van traditie en de modernste productietechnieken. 
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De tas als accessoire
Tassen - een woord en object wat veel vrouwenharten sneller laat kloppen. Dit komt 
mede doordat ze erg praktische en nuttige metgezellen zijn. Daarbij kunnen ze eveneens 
perfect als accessoire worden gebruikt om een outfit af te maken. Wij zien tassen vooral 
als accessoire.

De grootste collectie tassen die wij brengen komt uit Napoli. Deze zijn qua kleur en 
materialen altijd afgestemd op onze schoenen. Houd je meer van een grote tas, of 
heb je liever een klein tasje, wij hebben het allemaal. Bij de meeste handtassen zit een 
schouderband, mocht je je handen even vrij willen hebben. 

Daarnaast hebben onder andere Peter Kaiser en Brunate  vaak bijpassende tassen bij hun 
schoenen, dat is een grote kracht. 
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