HERFST
WINTER
2022

We bring you fashion,
brands and a good feeling.
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I MPULS

M AG AZINE

Onze najaarscollectie
is je ook dit seizoen weer
op het lijf geschreven
Nu de ‘Indian summer’ richting herfst evolueert, is het tijd voor een aanvulling
van je garderobe. We zijn trots dat we dankzij onze inspiratiereizen en het nauw
opvolgen van de modetrends jou als moderne man een uitgekiend aanbod aan
merken en trends kunnen presenteren.

ONTDEK
ONZE 4 NIEUWE
M-TYPES !

Onze M-types stellen je vanaf p. 4 de verschillende combinaties voor die we
speciaal voor hen samenstelden. Stijlvolle pakken, mooie blazers en jassen,
truien, hemden, broeken die je voor alle gelegenheden, zakelijk of informeel,
een toffe outfit bezorgen.
De ultieme kleurencombinatie van dit najaar vind je met absolute zekerheid
in de Impuls Fashion-rekken. Grijze, beige, blauwe en bruine tinten voeren de
boventoon en worden versterkt met onder meer cognac en terracotta. Zachte
stoffen zoals wol, kasjmier en ribfluweel bieden een winters genot. De ruit blijft
een klassieker en zorgt voor dat tikkeltje extra elegantie waar je naar zoekt.
Heb je niet veel tijd of zin om ’s ochtends je outfit samen te stellen? Wij kozen
voor jou 10 basisstuks uit waarmee je maar liefst 13 toffe combinaties kan maken
waarmee je altijd stijlvol voor de dag komt, van casual tot zakelijk. Ontdek er
alles over op p. 22-23.
Laat je inspireren in dit magazine, op onze website, maar vooral in de winkel.
Want daar krijg je steeds persoonlijk advies van onze 6 personal shoppers,
helemaal afgestemd op wie jij bent.

MATHIAS
> PG 4

MAARTEN
> PG 8

MAXIM
> PG 12

Wij zijn klaar voor een mooi najaar.
Het Impuls-team: Cindy, Griet, Sophie, Berta, Dominique en Geert

MANU
Bedankt aan Parket Lefevere voor de fotoshoot locatie:

> PG 18

www.parket-lefevere.be

DE WINKEL IS OPEN
Maandag

14u00 - 19u00

Dinsdag, woensdag & vrijdag

9u30 - 12u00 & 14u00 - 19u00

Donderdag

9u30 - 12u00 & 14u00 - 20u00

Zaterdag

9u30 - 18u00

EN OOK OP ZONDAG 18 SEPTEMBER VAN 14U TOT 17U ! 			
PS Om je toe te laten in alle rust te shoppen, ontvangen wij je ook op afspraak.
Wij maken graag tijd voor jou zodat je comfortabel kan kiezen en passen.
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I MPULS

M AG AZINE

MATHIAS
TYPE

“Bij Impuls
word je als klant
gewaardeerd,
en dat apprecieer
ik enorm.”

5

MATHIAS
TYPE

“IK HOU VAN HET AANBOD
EN DE AANGENAME SFEER
EN STEL HET ADVIES EN
DE UITSTEKENDE SERVICE
BIJZONDER OP PRIJS.”

Als Mathias-type houdt bedrijfsleider
en hobbyfotograaf Jean-Pierre Noël
(62) uit Marke van een verfijnde
Italiaanse stijl.

I MPULS

M AG AZINE

“De outfits die Dominique en Geert
hier voor mij uitkozen, beantwoorden
dan ook volledig aan mijn smaak.
En dat verbaast me niets want zij
kennen mijn voorkeur, net als hun
medewerksters”, vertelt hij. “Ik vind het
dan ook een grote meerwaarde dat het
team er al zo lang werkt.” Jean-Pierre
is al meer dan 15 jaar trouwe klant
van Impuls.
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“Ik shop heel graag, daarin ben
ik wellicht een rariteit”, lacht hij.
“Maar waarom zou ik elders shoppen?
Ik hou van het aanbod en de
aangename sfeer en stel het advies
en de uitstekende service bijzonder
op prijs. Als klant word je bij Impuls
gewaardeerd en dat apprecieer
ik enorm.”

Een stropdas, pochet of strik
maakt je outfit sowieso chic!
DA’S PAS EEN KNOOP
Een das maakt je pak altijd helemaal af. Zit je er ook soms mee in de
knoop? Dit is hoe je een Windsor-knoop legt:
1. Plooi het brede uiteinde van de das over het smalle gedeelte.
Maak een kruis ter hoogte van de hemdskraag.
2. Plooi het brede daseinde opnieuw over het smalle deel en steek het
langs achter door de V-vorm van de beginnende knoop.
3. Duw het brede dasgedeelte door de lus die aan de voorkant van de
das ontstaan is.
4. Hou het dunne uiteinde vast en schuif de knoop tot aan de
hemdsboord.
5. Trek vervolgens met beide handen de knoop strak.
Zit het nog steeds strop? Kom dan gerust eens langs, Geert toont je
graag hoe het moet. Je hoeft je zelf de das niet om te doen…

CHIC GESTRIKT
Doorgaans wordt een strik gedragen bij meer feestelijke gelegenheden.
Al bewijst PS-kopstuk Elio het tegendeel. Wil je ook een statement
maken? Draag dan een strik met een originele en opvallende print of in
een felle kleur. Wij hebben ze in alle kleurschakeringen. Kom eens langs
en ontdek hoe chic een strik kan zijn.

EEN POCHET,
OOK CASUAL EEN HIT
Een pochet of ‘stoeferke’ straalt lef en stijl uit. De kans is evenwel groot
dat je er nog nooit een gedragen hebt of het wellicht niet goed durft.
Toch kan het zowel zakelijk, feestelijk als casual gedragen worden.
Wil je je onderscheiden? Dan is een pochet een perfecte keuze.
Experimenteer met dessin en kleur, complementair of contrasterend
met die van de das of strik. Of draag de pochet solo, da’s ook een hit.
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MAARTEN
TYPE

“Ik weet wat ik wil.
Bij Impuls vind
ik altijd wat
ik zoek.”
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MAARTEN
TYPE

“IK BEN ER AL VELE JAREN
EEN HEEL TEVREDEN
KLANT EN APPRECIEER
HET RUIME AANBOD,
DE KLANTVRIENDELIJKHEID
EN DE GOEDE SERVICE.”

Ondernemer Geert Gaby (52) uit
Moorslede houdt van wandelen en
padel en heeft een passie voor auto’s
en - meer specifiek - oldtimers.
Shoppen is daarentegen niet aan
hem besteed.

I MPULS

M AG AZINE

“Net als vele mannen ben ik niet
écht dol op winkelen”, steekt hij van
wal. “Al weet ik wel goed wat ik wil.
Ik heb een klassieke stijl en vind bij
Impuls altijd mijn gading. Ik ben er
al vele jaren een heel tevreden klant
en apprecieer het ruime aanbod, de
klantvriendelijkheid en de goede
service. Ik koop er al mijn kleren
en heb ook mijn zoon weten te
overtuigen.”
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Geert wordt steevast begeleid door
zijn vrouw of dochter. “Zij kiezen en
adviseren, maar de eindbeslissing ligt
toch bij mij”, besluit hij lachend.

PANTS
MADE IN
BELGIUM

Sinds 1996 ontwerpt en produceert Zilton
in België broeken voor de actieve man.
Aandacht voor de perfecte pasvorm,
innovatieve stofsamenstellingen en duurzame
productieprocessen garanderen een optimale
kwaliteit. Bij Impuls vind je het grootste aanbod
Zilton Chino’s en Jeans van de ruime regio.

PANTS
THAT FIT
YOUR LIFE
Walk to happiness
with Atelier Noterman
and Impuls Fashion !
Ook de broeken van
Atelier Noterman vinden hun
oorsprong in België.
Het merk staat garant voor
‘goede’ broeken met een
fantastische stofkwaliteit, een
uitstekende pasvorm en een perfecte
afwerking met toffe details.
En bovenal zijn ze duurzaam
geproduceerd!
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I MPULS

M AG AZINE

MAXIM
TYPE

“Ik hecht geen
belang aan
merken, wel
aan de look en
de textuur.”
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MAXIM
TYPE

“ALS IK BIJ IMPULS FASHION
LANGS GA, WEET IK DAT
IK SOWIESO MIJN ZIN ZAL
VINDEN EN BEN IK OP MIJN
GEMAK VOOR DE REST VAN
HET SEIZOEN.”

Basket, fietsen, voorzitter van de
Skalulfeesten, sales advisor bij een
bekende autodealer… Bezige bij Louis
Vandeburie (27) uit Lendelede houdt
als Maxim-type van sportieve, jonge
en casual kledij, al zal hij voor speciale
gelegenheden ook wel eens een pak
aantrekken.

I MPULS

M AG AZINE

Louis leerde Impuls een 8-tal jaar
geleden kennen via zijn papa en keert
er sindsdien terug. “Ik ben geen fun
shopper, maar als ik bij Impuls Fashion
langs ga, weet ik dat ik sowieso mijn
zin zal vinden en ben ik op mijn
gemak voor de rest van het seizoen”,
vertelt hij.
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“En al shop ik niet graag, ik geniet toch
van de winkelervaring. Ik vind het wel
leuk om aangesproken en geadviseerd
te worden. Dominique en Geert
stellen mij soms stuks voor die ik zelf
niet zou kiezen en dat apprecieer ik.
Daarbij hecht ik geen belang aan het
merk, maar wel aan de look en de
textuur van de kledij.”

KWALITEIT
MET EEN
SPORTIEVE
TOUCH
Wie houdt van comfortabele kledij die er ook leuk uitziet,
is bij Polo Ralph Lauren aan het juiste adres. Ook dit najaar
tref je goedzittende broeken, leuke sweaters, mooie hemden,
toffe jassen en bodywarmers, kleurrijke T-shirt en polo’s in
het assortiment. Ontdek ons ruim aanbod in de
Polo Ralph Lauren-corner.
Thomas, Viktor en Louise Vermeersch,
de kroost van Dominique en Geert,
showen hier alvast hun keuze
uit de najaarscollectie.
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ÉÉN
BLAZER,

MANU
TYPE

I MPULS

M AG AZINE

MAARTEN
TYPE
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Het klassieke Maarten-type, de modebewuste
Mathias, Manu met een gedurfdere stijl en het
Maxim-type dat doorgaans casual gekleed gaat.
Elk M-type is verschillend en legt andere accenten
in zijn outfit. Maar een blazer is een onmisbaar
basisstuk dat thuishoort in elke kleerkast.
En waarmee je alle stijlen aan kan.
We tonen het hier.

4
3
VIER
-TYPES

MAXIM
TYPE

MATHIAS
TYPE

PERSOONLIJK ADVIES
Verlang je een persoonlijke styling of advies?
Onze zes personal shoppers staan voor je
klaar. Ze adviseren je oprecht op basis van
je persoonlijkheid en uiterlijke kenmerken.
Samen met jou shoppen ze een hedendaagse
look bijeen want het is de passie van het
Impuls-team om zo veel mogelijk mannen zo
comfortabel mogelijk mooi te maken.
17

18

I MPULS

M AG AZINE

MANU
TYPE

“Op een uur
ben ik binnen en
buiten en heb ik
een volledig
nieuwe outfit.”
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MANU
TYPE

“EEN TOF WINKELCONCEPT,
VEEL KEUZE, GOEDE
KWALITEIT EN EEN VLOTTE
RECHTTOE-RECHTAAN
BEDIENING.”

“Ik vind mezelf eerder een klassiek
type, maar ik durf wel een statement
te maken met mijn kledij. Dus als Geert
mij een Manu-type noemt, sluit ik mij
daarbij aan.”

I MPULS

M AG AZINE

Lorenzo Palermo (50), zelfstandig
autohandelaar uit Beselare en grote
liefhebber van oldtimers – en meer
bepaald de Citroën DS - is evenwel
geen fan van shoppen. “Ik shop uit
noodzaak, niet uit goesting,” vertelt
hij lachend. “Gelukkig is er Impuls…
Een tof winkelconcept, veel keuze,
goede kwaliteit en een vlotte
rechttoe-rechtaan bediening.”
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Geert probeert Lorenzo soms wel eens
te verrassen en te challengen. Maar hij
weet heel goed wat hij wil. En wat hij
niet wil. “Neen is neen, ongeacht wat
mijn echtgenote, de winkelbedienden
of Geert ervan vinden. Op een uur
ben ik binnen en buiten en heb ik een
volledig nieuwe outfit”, besluit hij met
een knipoog.
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Combineren?
Dat kan je snel leren.

I MPULS

M AG AZINE

Als inspiratie voor het komende herfst- en winterseizoen stelden we een basispakket
samen dat elke man in zijn kast zou moeten hebben.
Must-haves met ontelbare mogelijkheden waarmee je eindeloos kunt combineren.
Zo ben je er zeker van dat je steeds elegant en hedendaags voor de dag komt,
en dat in jouw eigen stijl én voor elke gelegenheid.
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STUKS WAARMEE
JE EINDELOOS
KAN COMBINEREN

Stel zelf je garderobe samen met dit combinatiepakket.
Zo weet je altijd snel wat aan te trekken op elk
moment en voor iedere gelegenheid.
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POLO RALPH LAUREN

ALAN PAINE

HACKETT

AT.P.CO

JOHN MILLER

PRIVATI

ATELIER NOTERMAN

JOOP!

ROY ROBSON

BAILEYS

LATORRE

SAVE-THE-DUCK

BLACK SAND

LO.WHITE

7 FOR ALL MANKIND

BLUE INDUSTRY

MANDERLEY

SEVENTY

COLE HAAN

MARCOLIANI SOCKS

STENSTRÖMS
THOMAS MAINE

40 WEFT

MASON’S

GENTILUOMO

MCALSON

VAN BOMMEL

GIMO’S

MMX

WELLINGTON OF BILMORE

GIORDANO

OAKWOOD

ZILTON

GRAN SASSO

PAUL&SHARK

ZUITABLE

A17

GULLEGEM

HEULE

R8
MOORSELE

KORTRIJK
BISSEGEM

R8
WEVELGEM

SCHUTTERSHOFLAAN 82 | 8560 GULLEGEM | T 056 424 121
WWW.IMPULSFASHION.BE

