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Officiële opening van de nieuwe boetiek in Brussel

Na de opening van zijn winkel in Luxemburg in 2011, opent
Sessantanove zijn nieuwe boetiek en atelier in Brussel, vlakbij de
prestigieuze Zavel.

Luxe en maatwerk aan betaalbare prijzen
Brussel , 14 Oktober 2013 – Voor de man die houdt van luxe en kwaliteitsvolle kleding,
opent Sessantanove , het prêt- à- porter merk voor de trendy man, zijn nieuwe winkel in de
Naamsestraat.
Een boetiek, helemaal gewijd aan de trendy man die stijlvolle en betaalbare mannenmode
weet te waarderen. Sessantanove staat bekend voor zijn makkelijk te dragen en te
combineren maatpakken die zich vertalen in verschillende stijlen. Kortom een prêt-à-porter
merk dat een ontspannen look weet te vertalen in zowel klassieke pakken als ook het meer
urban clienteel kan bekoren.
In deze tijden van crisis is het een hele opgave om zich met een eigen kwaliteistvolle look te
onderscheiden van de menigte. Met dit in gedachten heeft Sessantanove zijn kledij
ontwikkeld. En biedt dan ook een heel assortiment voor de man die zicht bewust bezighoudt
met zijn uiterlijk, maar geen fortuinen wil uitgeven.
Sessantanove biedt een stijvolle, moderne en gevarieerde collectie aan. Of u nu op zoek
bent naar een hemd, jas, trui of alleen een accessoire om je look compleet te maken,
Sessantanove zal je zeker weten te bekoren.

Concept
De hedendaagse man kleden met edele materialen in een unieke stijl en dit alles voor een
zachte prijs. …
Alle maatpakken zijn vervaardigd uit de beste materialen, 100% pure wol en worden
gemaakt in hun eigen fabriek Miratrevo te Porto, Portugal : een 100% Europees merk !
Essentieel in de kledingkast van de man is het kostuum. Meer en meer mannen zijn op zoek
naar exclusiviteit en comfort en wensen dan ook een maatpak dat in perfecte harmonie is
met hun figuur en hun persoonlijkheid.
Daarnaast biedt Sessantanove ook een verscheidenheid aan hemden, blazers, kwaliteitsvolle
regenjassen en alle mogelijke accessoires om uw look compleet te maken zoals dassen,
schoenen, riemen, enz.
De eigenheid van het merk is om traditionele kleding zoals een maatpak te vertalen in een
moderne, minimalistische stijl ; gemaakt uit de mooiste materialen en dit alles voor een
scherpe prijs.

Missie : Kwaliteit, Innovatie, Betaalbaar en Gepersonaliseerde Service :
Al deze waarden moeten en kunnen perfect met elkaar gecombineerd worden dat is de
filosofie van Antonio Tavares, bedenker van het concept.

« We willen kwaliteitsvolle herenpakken maken voor de stijvolle man aan betaalbare prijzen.
Laat het ons affordable luxury noemen. Dit met de juiste gepersonaliseerde aanpak en een
steeds nieuwe innovatieve collectie. “ .
Kleren maken is mijn passie zegt Mr. Tavares, daarom omringen we ons bij Sessantanove
enkel met mensen die een passie hebben voor hun beroep. Want passie is niet alleen
voelbaar maar ook zichtbaar!
Om een eigen collectie te ontwikkelen op kleine schaal en dit tegen scherpe prijzen is het
antwoord van Mr. Tavares eenvoudig : We controleren het proces van A tot Z en kunnen zo
extra schakels in het proces vermijden en steeds nagaan of onze waarden nageleefd
worden.
Sessantanove werkt enkel met hoogwaardige stoffen zoals REDA en CONONICO maar ook
met zijn eigen Sessantanove produkten.
Je kan enkel kwaliteittsvolle pakken maken als je de juiste kwaliteitsvolle stoffen gebruikt.
Vandaar dat al de pakken steeds uit 100 % wol bestaan gaande van Super 110 tot Super
150.
Daarenboven wil Sessantanove ook steeds innoveren door op geregelde tijdstippen nieuwe
stoffen te gebruiken wat maakt dat ieder pak uit de collectie een bijna uniek staaltje
meesterwerk is. Heel de collectie bestaat uit een ‘série limité” waardoor de exclusiviteit naar
de klanten toe verzekerd wordt en ieder pak bijna uniek is.
Kortom, bij Sessantanove bent u bijna zeker om steeds te vinden wat u zoekt en dit aan

zeer aantrekkelijke prijzen, zonder te moeten inbinden op stijl of kwaliteit. Een uniek en
waardevol concept.

Foto’s ( in hoge resolutie) kunnen gedownload worden op het volgende adres ::
http://www.premiumvalueservices.com/Sessantanove/Sessantanove..zip
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