
 

 
Public Relations 

So Rare sprl · Avenue Minerve 9, bte 129 · 1190 Bruxelles Belgique 

press@sophiecarree.be · www.sophiecarree.be · T+32 2 346 05 00  

 

 

PERSBERICHT 

 

American Vintage 

Dansaert Men store 

 

 
 
American Vintage opent in de Dansaertstraat een nieuwe winkel met een 
oppervlakte van 80m2, die volledig is gewijd aan zijn herencollectie. 
 
 

 
 
 
Het winkelconcept is het werk van Elsa Ascione en Flore Le Lann, twee 
architecten die het algemeen creatief proces van het merk onder de knie 
hebben. Net als in de andere American Vintage stores baadt de winkel in een 
warme sfeer gecreëerd door lichte muren en natuurlijke elementen, die een 
afspiegeling zijn van de filosofie van het merk. Mooie contrasten werden 
gecreëerd door de combinatie van geoliede eik en gepoederlakt staal, met 
vintage meubilair en veel groene planten. Er is ook een corner voorzien waar 
tijdens het genieten van een koffie de nieuwste stukken kunnen worden 
ontdekt op de tablet.  
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De schoonheid van het pand werd bewaard dankzij de ramen die eruitzien als 
de vensters van de huizen in een mediterraans dorp. Het merk blijft met de 
verdere ontwikkeling van zijn herencollectie doorgaan op het ingeslagen pad 
van de gendermix, en pakt naar analogie met de dames uit met een 
fotocampagne waarin alleen mannen aan bod komen. De herengarderobe 
breidt ook uit, en zal niet alleen meer plaats gaan innemen in de gemengde 
winkels maar ook leiden tot een toename van exclusieve herenboetieks zoals in 
Marseille, Berlijn, Amsterdam, Londen... 
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American Vintage wil verder groeien op de Europese markt met 
gepersonaliseerde en authentieke belevingswinkels op mensenmaat. 
 
Dit jaar zal ook de eerste Parijse herenwinkel zijn deuren openen. 
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AMERICAN VINTAGE  

French men’s rtw  

Antoine Dansaertstraat 32  

1000 Bruxelles 

T. +32 (0)2 319 18 32 

www.americanvintage-store.com 

https://be.americanvintage-store.com/fr/

