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ABOUT
Tijdens haar jarenlange carrière in de modesector ontdekte Annelies
Boulangier dat veel klanten op hun honger bleven zitten tijdens hun
zoektocht naar de perfecte outfit. Ze misten een sparkle die je
garderobe net dat ietsje extra geeft. Daarom startte Annelies in 2013
haar eigen label, Due Amanti, dat zorgt voor die extra sparkle die
klanten misten. Dat doet de Belgische samen met een ontwerpteam
uit Italië, maar ook in België staat er een creatief team klaar voor
Due Amanti.

Wat begon met een collectie van 5 truien en 50 klanten, groeide
ondertussen uit tot een veelzijdige collectie vol comfortabele, maar
elegante snits waarin de vrouw zich iedere dag de beste versie van
zichzelf voelt en alle uitdagingen van het dagelijkse leven aankan.



SS23
Due Amanti's nieuwste zomercollectie is ontstaan vanuit het
achterliggende idee 'feeling lucky', het gelukzalige gevoel dat het
team achter het merk hoopt op te roepen wanneer klanten hun
creaties dragen. Iedere collectie opnieuw maakt het team de
oefening om het perfecte evenwicht tussen bescheidenheid en
extravagantie te vinden en daar zijn ze voor de aankomende
zomercollectie opnieuw met glans in geslaagd.

De collectie bevat onder meer onmisbare tricot basics, bonte blouses,
elegante jurken en trendy jumpsuits gemaakt uit tencel, het perfecte
alternatief voor zijde, afgewerkt met de kenmerkende Due Amanti-
knopen. Uiteraard kon ook dit seizoen het krachtige, maar
vrouwelijke broekpak in zowel een zachte nude tint als in het felle
knaloranje, niet ontbreken.



KLEUR 
De SS23 collectie van Due Amanti staat garant voor een mix van
aarde- en natuurtinten enerzijds en felle kleuren anderzijds. Een 
 contrast dat symbool staat voor vertragen, balans vinden in het leven
en de natuur langs de ene kant en de goesting om er keihard
tegenaan te gaan en voluit te leven langs de andere kant.

Trendkleur van het seizoen is ongetwijfeld het knallende oranje, een
warme kleur die vrolijkheid en energie representeert. Perfect om die
laatste koude, donkere dagen van een fleurig randje te voorzien. De
collectie bevat ook 50 tinten roze, blauw en groen. Waar fuchsia
bekend staat als kleur van de vrouwelijkheid, symboliseert het felle
spring green in deze collectie positiviteit en creativiteit.

Due Amanti ontwerpt al haar unieke prints in-house en verft
vervolgens alle items uit de collectie op basis hiervan. Hierdoor zijn
alle stuks en kleuren moeiteloos te combineren met elkaar. Denk
bijvoorbeeld aan de verschillende gradaties van roze en oranje die
een fris en vreugdevol resultaat geven wanneer je ze met elkaar mixt.



MATERIAAL
De hoogwaardige materialen waarmee Due Amanti werkt, worden
heel zorgvuldig uitgekozen. Due Amanti staat namelijk voor
affordable luxury, ze willen de klant een luxueus draagcomfort tegen
een betaalbare prijs verzekeren. Natuurlijke stoffen en garens in een
mix van aardetinten en trendkleuren zijn dan ook stilaan vaste
waarden geworden die we in iedere collectie zien terugkomen. Dit
seizoen kozen ze onder andere voor tencel, viscose, alpaca, twist,
bhutan en kasjmier mix. 



KNITWEAR
Wat de knitwearcollectie van Due Amanti zo speciaal maakt is de
verscheidenheid aan breitechnieken die het merk hanteert en de
unieke eigen kleuren waarin de collectie beschikbaar is. Daarnaast
maken ze bij Due Amanti voor de knitwear, die ook binnen deze
collectie een centrale rol speelt, gebruik van hypoallergene
alpacawol en een luxe kasjmier mix, ook wel bekend als 'het zachte
goud'. Beide materialen zijn duurzaam want ze zijn vocht- en
temperatuurregulerend, dus je kan ze het hele jaar door aan.

www.dueamanti.be






