OLEANA

Traditie & comfort

Wat doe je met een voormalige bewaarschool op een van de mooiste plekjes in het
schilderachtige Diepenheim? Diana Brugman, ondernemer in hart en nieren, wist het
Voor meer informatie neem contact op met de importeur voor de BENELUX
destijds
direct:
'Daar ga ik een modezaak
in beginnen!'
Oleana
Benelux
• diana@dekastanje.nl
• www.oleana.nl
We zijn wat jaren verder en in die
tijd is
In 2010 zijn we gestopt met de herenkleding
Dealers:
De Kastanje
in heel•Nederland
een 48
begrip
gaat De Kastanje verder als een exclusieve
Ellaphant
Kerkstraat
• 2970 ‘s en
Gravenwezel
geworden
in stijlvolle la
kleding
linkt naar
voor dames. Met als een van de
Modeatelier
rosedie
• Groeninge
1 • modezaak
8000 Brugge
het goede buitenleven. Magellan & Mulloy,
paradepaardjes de bijzondere collectie van
Fabianan Filippi, Windsor, Oleana. Slechts
het Noorse label Oleana. 'Oleana kent geen
een paar van de labels die De Kastanje voert
kopers, maar echte fans. De kleding is van
en die bij de kenner en de liefhebber direct
hoge kwaliteit en heeft een volstrekt eigen 27/01/11
een gevoel van welbehagen oproept. Kleding
stijl. De fabriek in Bergen kent een bijzondere
waarin je gezien mag worden. Sportief, stoer,
manier van werken: elf maanden per jaar
stijlvol, kwaliteit.
maken ze kleding, de twaalfde maand gaan ze
op studiereis om nieuwe ideeën en inspiratie
Diana: 'De eerste jaren hebben we veel op natiop te doen. De opgedane indrukken worden
onale kwaliteitsevents en –beurzen gestaan,
vervolgens in de nieuwe collectie verwerkt. Het
waarmee we landelijke bekendheid hebben
unieke van Oleana is echter dat het als puur
opgebouwd. Met de komst van het internet is
Noors herkenbaar blijft.’
er echter enorm veel veranderd. Mensen kunnen zich nu op elk moment oriënteren. Ik zeg
Oleana vervaardigt exclusief dameskleding,
bewust 'oriënteren' en niet 'shoppen'. Het is
overwegend gemaakt van alpaca, merinowol
een en-en gebeuren. Ze kijken op de site wat
en zijde. Duurzame materialen die bij intensief
we aanbieden, maar komen uiteindelijk toch
dragen en regelmatige wasbeurten niets aan
naar de winkel omdat ze de collectie echt wilkwaliteit inboeten. ‘De kleding is modieus,
len zien. Ze willen het voelen, ruiken, passen.
maar tegelijk tijdloos. Je kunt het in alle seiEn willen ze het toch via internet kopen, dat
zoenen dragen, maar bijvoorbeeld de kleur
kan dat via onze webshop natuurlijk ook.'
aanpassen aan de tijd van het jaar.’
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