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Lekker warm

Met de winter en de feestdagen voor 
de deur is het tijd voor een special 
over warme huis pakken, comfortabele 
accessoires en feestelijke outfits. De 
ideale leidraad om je cadeaujacht mee 
aan te vatten. Dus lieten we er geen gras 
over groeien en hebben we voor jullie een 
selectie van onze toppers gemaakt en 
aangevuld met onze stylingtips. 

Ruime paskamers Van cup A tot O

200m² TopmerkenPersoonlijk advies

SUNDAY
SHOPPING
Zondag 11/12: 13u– 17u
Zondag 18/12: 13u– 17u



De Basis

Staat de verwarming ook een paar graden lager? Of ben jij een 
fervente wandelaar geworden?
Doe jezelf of haar plezier met een wollen hemdje. 
Een extra laagje onder je kleding overdag én ’s avonds onder je 
pyjamaatje. Gegarandeerd lekker warm.

PS: ons hemdjes bevatten ook zijde, waardoor de wol niet 
prikt. Voelt warm en zacht aan.

Wollen onderhemd in 
zwart en ivoor. Vanaf 48€ en
beschikbaar met lange mouw,
zonder mouw, 
lange mouw met kanten hals
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Mymarini
Wonderbody
210 €

Stijltip
Draag onder 
een v-pull en 

rol je mouwen 
omhoog of kom 

er mee naar 
buiten als top 
(onder blazer)
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Wollen hemdje met lange mouw
€ 77,00

Wollen hemdje zonder mouw
€ 48,00
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Ook warme onderhemdjes mogen mooi zijn. De leuke details 
maken dit onderhemdje net iets anders en hoef je niet te 
verstoppen onder bovenkledij.

Stijltip
Draag onder 
een v-pull en 

rol je mouwen 
omhoog of kom 

er mee naar 
buiten als top 
(onder blazer)

Wollen hemdje met kanten hals
€ 90,00
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Niets zo gezellig als lekker thuis in een huispak met ne 
warme choco en een zoetje... of glas wijn, toch? 
Zeker met die koude winter loop je toch warm en 
comfortabel rond in huis. Belt er iemand aan? Met deze 
stijlvolle warme kleding open je de deur zonder blozen.

Stijltip
Zo een tof 

pulleke waarbij 
een schoudertje 
bloot komt, dus 

ook de max 
om overdag te 

dragen
Huispak velours - Lingadore 
Beschibaar in zwart of blauw
€ 69,95

Warme huispakken
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Stijltip
Mijn favorietje 

want met mooie 
grijze wollen trui 
en sneakers kan 
ik ermee naar de 

bakker
Bordeaux gewatteerd huispak - QBO 

€ 89,95
Blauw huispak met velours broek 
€ 74,95
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Zwart gewatteerd huispak - QBO
€  89,95

Bruin huispak velours - Egatex 
€ 89,95
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Beige huispak - QBO
€ 69,95

Stijltip
De kleur en 
wijde pijpen 
maken dit 
een stijlvol 
ensemble

Roze pyjama Short Stories 
Bovenstuk: € 42,99 
Broek: € 59,99

Stijltip
Steek de 

voorkant van je 
top geblousd 
in je broek en 
gooi er een 

cardigan en sjaal 
over: instagram 

worthy
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De stoere look is weer helemaal in. Een flannelle hemdje 
gecombineerd met een warme broek houd je warm en 
comfortabel tijdens deze koude winter.

Blauw geruit huispak met 
flanellen hemd 

€ 94,95

Stijltip
Draag dit hemd 
met een pulleke 
eronder en op 

nen jeans, ready 
to go walking
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Accessoires

Vervolledig je comfy look met de juiste accessoires. Een paar 
lekkere warme pantoffels of een sjaal wapenen je tegen die 
extra koude dagen. Nu heb je helemaal het excuus om die 
verwarming een extra graad lager te zetten.

Pantoffel tijgerprint: € 35 Pantoffel geruit: € 35
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Verwarm haar of jezelf 
met deze oversized warme 
sjaal. Een handig en trendy 
cadeautje, toch?

beschikbaar in verschillende 
kleuren.

Sjaal € 34,95

Stone red

Blauw

Ivoor

Zwart



Body’s

Deze mooie body’s kan je als extra laagje onder je kleding dragen, als top 
onder een gilet of gewoon zomaar... 
Welk verkies jij?
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Zwarte body - Freya
€ 64,95

Zwarte body - Wacoal
€ 80,00
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Feestelijke lingerie

Ontdek de mooiste lingeriesetjes om cadeau te geven. Onze 
selectie modieuze sets met trendy prints en bijzondere nieu-
we modellen zullen haar zeker bevallen. Deze sets zorgen 
voor een boost in het zelfvertrouwen met hun zorgeloze 
draagcomfort en betoverende stijl.
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Bh: € 105
Tailleslip met afneembare jaretelles: € 54,90
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Deesse en glam - Lise Charmel
Bh: € 148
Shorty: € 103,5
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Bh: € 129
Shorty: € 99
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Jarretel gordel Vya - Prima Donna
€ 69,90

Stay ups - Falcke
€ 23



Wil je je dochter, mama, schoonzus of een 
andere topvrouw een cadeautje doen omdat 
zij net als ons ook iets te vieren heeft? Denk 
aan onze luxe cadeaubox. Wordt steeds 
warm ingepakt en onthaald!  
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CADEAUBOX

SUNDAY
SHOPPING
Zondag 11/12: 13u– 17u
Zondag 18/12: 13u– 17u


