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Met dit hondenweer in het land en de winter voor de deur is het een zegen 
dat de duffelcoat aan een ware coMeback bezig is. Onze mannen zijn er blij mee 

en hopen van u hetzelfde. Warm in stijl!

30
peter
 Je hoeft echt niet op de zomer 
te wachten om een bleke broek 
te dragen. samen met een 
korte duffelcoat, modieuze 
schoenen met dierenprint 
en een eco-schoudertas is de 
hippe winterlook compleet.

 40
SteVen 
camelkleur is het dit 
seizoen helemaal en 
combineert echt goed 
met alles. lange mannen 
vermijden beter een 
korte jas, deze lengte is 
ideaal.

20
ruark

alle ruiten door 
elkaar kan perfect 

voor een jongeheer 
van twintig. zorg er 

wel voor dat minstens 
één stuk van het 

geheel effen is.

50
JoHan
een man met 
een hoed op! dat 
zorgt meteen 
voor een elegant 
en gekleed 
silhouet, zeker 
voor een man van 
vijftig.

60
guIdo

 een leeftijd boven 
de zestig is allerminst 

een reden om je in 
‘onzichtbare’ kleuren te 

kleden. kleur 
geeft energie en dat 
is in deze maanden 

welgekomen.

Duffelcoat, € 59,95, H&M
Broek, € 115,
Hope bij Hunting and Collecting
Schoenen, € 299, Elsa
Sjaal, € 70, Filippa K
Schoudertas, € 480, Eric Beauduin

EEN DUFFELCOAT Voor 
alle leeFtIJden

Duffelcoat, € 380, 
Tommy Hilfiger
Broek, € 129, Hugo Boss
Schoenen, 
€ 295, Ambiorix

Duffelcoat, € 600, Fred Perry
Broek, € 179, Boss Green
Trui, € 89,90, Marc O’Polo
Sjaal, € 39,95, Peak Performance
Bottines, € 350, Timberland

Fluwelen broek, € 140, Filippa K
Duffelcoat, € 995, Dries Van Noten
Laarsjes, € 165, Camper
Hoed, € 125, Anthony Peto bij Idiz Bogam
Reistas, € 770, Eric Beauduin

Parka, € 390, 
Our Legacy bij 

Hunting and Collecting
Broek, € 139, boss green 

Schoenen, € 230, 
Timberland 

Boot Company


