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Kijkers van deze razend populaire tv-serie zal het on-
getwijfeld zijn opgevallen dat Kreatos regelmatig in 
beeld komt. Geen wonder, omdat advocate Lowinski 
vroeger kapster was. In het shoppingcenter waar zij 
werkt, is een Kreatos salon gevestigd en regelmatig 
springt Lowinski bij ons binnen. Het Kreatos salon is 
als het ware haar tweede thuis.
Toen wij gevraagd werden om deel te nemen aan 
deze serie hebben wij niet getwijfeld. Er zijn immers 
veel overeenkomsten tussen Danni Lowinski en Krea-
tos. We willen beide graag dynamisch, gemotiveerd en 
rechtvaardig zijn. We geloven beiden in een oprechte 
samenwerking met onze klanten voor het beste resul-
taat. En net als Danni Lowinski zijn wij een menselijk 

bedrijf, met soms ook zwakkere kanten. Wij willen le-
ren van onze fouten en toch ook onszelf blijven. We 
willen onze sterktes verder ontwikkelen zonder mis-
plaatste arrogantie. Dat is de uitdaging die dagelijks 
de Kreatos kappers aangaan. Dat is het ideaal dat we 
samen met onze klanten proberen waar te maken. 
En als je het zo bekijkt, is het misschien niet toevallig 
dat zowel Kreatos als Danni Lowinski hoog scoren bij 
brede lagen van de bevolking.
Het is daarom misschien niet toevallig dat zowel Lo-
winski als Kreatos veel succes kennen in brede lagen 
van de bevolking. 

Eric Bergeys
Algemeen Directeur

DANNI LOWINSKI 
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Hairstyling: Dominiek, Chris, Bart -  Visagist: Debbie Declercq  -  Styling: Michael Wauman
Fotografie: raoulrosenbaum@mac.com               Met dank aan Serax

ZEN
PHILOSOPHy

Cut: anouk
Color: caramel - marbel techniek 
Styling: glamour queen 
Care: BC color save

Top: Supertrash
Jas: Pinko
Short: Vero Moda







Cut: anouk
Color: caramel - marbel techniek 

Styling: glamour queen 
Care: BC color save 

Jas: Pinko
Broek: WE

Body: Pinko





Cut: rock delux 
Color: WHITE CLOUD
Styling:  osis upload

Care :  blondme brilliance cool ice

Armband: Manuel Opdenakker
Blazer: Boss

Shirt: Marléne Birger



Cut: misty wave
Color: marbel techniek in naturel bruin
Styling:   magic 
Care:  volume boost shampoo

Pak: WE
Shirt: Flippa K





Cut:  misty wave
Color:  red brouwn 
Styling:  osis volume shot
Care:  volume repair 

Juwelen: Manuel Opdenakker
Clutchbag: Bershka 
Broek: H&M
Riem: H&M
Schoenen: Pinko
BodyStocking: Lenny Leleu





Cut: anouk lang 
Color:  strong marbel techniek caramel 
Styling:  glamour queen 
Care:  Bc color save treatment 

Armband & Riem: Manuel Opdenakker
Ketting: Pinko
Broek & Blouse: H&M







Cut: rock delux 
Color: WHITE CLOUD

Styling:  mess up 
Care:  blondme brilliance ice cool

Juwelen: Manuel Opdenakker
Jas: Pinko

Jumpsuit: Liu-Jo





Cut:  anouk lang  
Color:  vanilla blond 

Styling:  osis hold miracle
Care:   blondme  brilliance shampoo

Armband: Manuel Opdenakker
Blazer: Scee

Jumpsuit: Julia June



DAT WIL IK OOK WEL HEBBEN

ZONNIG VERPAKT

GORILLA 
SNEAKERS

Je horloge beweegt met de seizoenen mee. Telkens het jaargetijde verandert, 
pas je al je accessoires aan, en dus ook je horloge. Vandaar da nautica de zomer 
inluidt met een reeks van vrolijk gekleurde uurwerken.  Je kan telkens kiezen 
voor een uitvoering in uni of in een combi met wit. Wat je ook neemt, je verze-
kert je van een kleurige zomertijd!
www.nauticawatches.com

KLEUR DE TIJD

Cacharel stelt zijn grote klassiekers 
weer voor in een eigenzinnige zomer-
verpakking. Gekende parfums zoals 
NoaNoa, Scarlett, Loulou of AnaïsAnaïs, 
kan je in zonnige hippie-bloemenspray 
krijgen. Supertrendy en oh zo praktisch 
voor onderweg of op reis.
www.cacharel.com

Popmuziek en mode zijn altijd nauw verbonden geweest. 
Het verbaast dan ook niet dat Converse aan de hippe 
popgroup Gorillaz vroeg om een sneaker te ontwerpen. Het 
resultaat is een reeks stoere  en uitdagende sneakers om 
eens goed op te gaan dansen!
www.converse.be



DAT WIL IK OOK WEL HEBBEN

Tommy Hilfiger liet zich inspireren door luide rockmuziek en  creëert  zo een 
parfum voor jongeren die wel van harde muziek en stevig concert kunnen 
genieten. De naam “loud” liegt er niet om en de geur is opvallend sexy. Het 
ontwerp van de fles verwijst ondeugend retro naar de vinylplaten van vroeger.
www.be.tommy.com

Swarovski breidt zijn Hello Kitty collectie nog verder uit met een reeks leuke 
accessoires in overvalste Swarovski-kristalstijl. Je vindt er portemonnees, sleu-
telhangers, armbanden , ringen en ga zo maar door. Wist je trouwens dat dit 
Japans anime-figuurtjes al bestaat sinds 1973? 
www.swarovski.com

KRISTALLEN POESJE

LUID LUIDER LUIDST

De zomer is het seizoen van de comfortabele strandschoen. Sletsen of 
flipflops zijn dan nog het meest in trek, en als ze kleurig versierd zijn 
met exotische bloemen, zoals bij Mistral, laat je je helemaal gaan! Deze 
supervrouwelijke slippers horen in elke strandtas thuis.
www.mistral.com

GEBLOEMD



Het fantasievolle en kleurrijke ondergoed van 
Pull-In kreeg er een broertje bij; een nieuwe 
lijn voor kinderen. Vanaf nu kunnen ook de 
kids zich helemaal laten gaan bij ondergoed 
vol autootjes, ijsjes, bloempjes of slagroom-
taartjes. Welk kind kan daaraan weerstaan?
www.pull-in.com

WONDERGOED

fILOSOfISCH CADEAU

Kenners en fans van het cosmeticamerk Philosophy 
wrijven zich alvast in de handen! Eindelijk vind je de 
unieke Philosophy producten ook in leuke geschenk-
verpakkingen. Je kan kiezen uit een setje om iemand 
te bedanken, om gelukkige verjaardag te wensen of 
naar aanleiding van een feestje.
www.iciparisxl.be

Ook in de nieuwste lijn biedt Silhouette je zonnebrillen  van ongehoorde kwa-
liteit en design. Strakke lijnen in een stijlvolle vormgeving worden gecombi-
neerd met een gamma aan frisse, tendy kleuren. Zo kan iedereen een bril vin-
den die je gelaat van z’n moosie kant accentueert, ook bij fel zonlicht.
www.silhouette.com

ZONNEKIJKERS



Duizendpoot Madonna doet het weer: ze brengt haar eigen parfum op 
de markt onder de naam Truth or Dare. De naam herinnert niet alleen 
aan de documentaire die ze in 1991 liet maken over haar Blond Ambi-
tion tour, maar vertelt ons ook hoe de geur is: opwindend, uitdagend en 
toch spontaan en rechtdoorzee. 
www.iciparisxl.be

GEEN SEIZOEN ZONDER

RETRO TAS
Je kan tegenwoordig de straat niet meer op zonder 
tas: je laptop, je iPad, je smartphone en al die andere 
hoognodige gadgets moet je ergens opbergen. 
Fred Perry stelt daarom een lijn van trendy tassen in 
onvervalste Britse retro look voor: ouderwetse stof-
jes voor hedendaagse draagtassen.
www.fredperry.com

In de zomer houden we van zuiderse en exotische accessoires: etnisch is weer helemaal in. Bij Twice As 
Nice vind je een heel reeks jumelen en armbanden die moeiteloos dit ethnische thema dragen . Ga voor 
kraaltjes in combinatie met zilver en warme aardkleuren.
www.twiceasnice.be

TRUTH OR DARE

Ook ‘s zomers is een mooie sjaal een ideaal accessoire. En met sjaals zo mooi als die 
van Codello, kan je gewoon niet verkeerd zitten: natuurlijke materialen, fijne afwer-
king en oog voor detail. Je vindt deze zomer verschillende reeksen die gaan van het 
uitbondige Rocker of Fiesta via hippie invloeden naar het meer ingetogen Garden 
Party. Om te ontdekken.
www.codello.net

ETHNISCHE BANDEN



OPVALLENDE 
LAARZEN
De tijd dat rubberlaarzen saai en kleurloos 
moesten zijn, ligt allang achter ons. Niet al-
leen voor kinderen, kan je je laarzen nu in de 
felste kleuren of motieven vinden. Hunter 
doet dit net iets anders, maar wel heel Brits 
en stijlvol. Daar houden we wel van.
www.hunter-boot.com

De oerdegelijke, ouderwetse 
fiets is weer helemaal terug 
van weggeweest. De Gant 
Citybank biedt je daarbij een 
lekker stoere versie van de 
“bomma-fiets”. Deze zomer 
gaan we met z’n allen dus za-
lig nostalgisch fietsen!
www.gantcitybike.nl

OUDERWETS fIETSEN

HOUTEN HART
Stoer en avontuurlijk, zo wil de nieuwe 
Bacardi Oakheart zijn, een rum die eer-
lijk en spontaan nog een beetje smaakt 
naar het eikenhouten vat waarin hij lag 
te rijpen.  een rum die zo lekker smaakt 
bij cola, dat “oak & coke” nu al een 
begrip is. Proeven maar!
www.bacardi.com

DRINKEN ALS EEN VIKING
Highland Park steekt deze zomer zijn 
smakelijke whiskey tijdelijk in een uniek 
kleedje. De Highland Park Thor herin-
nert aan de vikingsnekken die eeuwen 
geleden langs Orkney voeren en onze 
kusten teisterden. Deze whiskey wordt 
immers gebrouwen op Orknye, waar de 
geest van de vikingen nog sterk leeft. 
www.highlandpark.co.uk



GEEN UITBLINKERS
Mannen kunnen ook last hebben van een glim-
mende, bezwete huid en dat is geen mooi gezicht. 
Biotherm introduceert daarom de eerste mannenlijn 
die dit probleem daadwerkelijk aanpakt. Met T-Pur 
geef je je huid een broodnodige behandeling tegen 
overtollig talg en vocht, terwijl je toch voedt en hy-
drateert.  Dankzij Biotherm kunnen mannen nu zelf 
beslissen wanneer ze willen uitblinken!
www.biotherm.com

ExPLOSIEf

Sportievelingen weten goed genoeg dat ze 
beschermkledij nodig hebben. Dee vraag is 
vaak welke kledij is dan goed genoeg. Dakine 
mag dan ook trots zijn met de nieuwe lijn van 
waarlijk superieure handschoenen voor bi-
kers, skaters en fietsers. Dat ze er bovendien 
erg trendy uitzien, is dan weer mooi meege-
nomen.
www.dakine.com

Kreatos wil je graag helpen om je haar thuis mooi te houden. Hoe 
kan dat beter dan met een super professionele haardroger tegen 
een heel lief prijsje? De haardroger komt van Italic die een mooi 
design combineert met de hoge eisen die  kappers stellen. Een 
prima kwalitetisgarantie hoort daar natuurlijk bij. Dit topproduct 
kun je bij de deelnemende Kreatos salon krijgen voor de advies-
prijs van 54,95€. 
Voor info: www.kreatos.be 

Frozen Cologne is het vervolg op het parfum La Nuit van Yves Saint Lau-
rent. De geur spreekt van nachtelijke passie wanneer het genot als een 
ijskoude zweepslag langs je huid tintelt. Met Frozen biedt Yves Saint Lau-
rent een recept voor spannende zomernachten.
www.yslparfums.com

IJSKOUD

IN GOEDE HANDEN

WIJ BLAZEN JE WEG

Na Flowerbomb voor de dames hebben de 
heren nu een eigen explosief parfum van Vik-
tor en Rolf. Spice Bomb is een geur vol onver-
wachte wendingen, avontuur en uitdaging. 
Een parfum zoals je als man nog nooit hebt 
meegemaakt. Kan jij de explosie aan?
www.viktor-rolf.com



Beautiful people



EDGy & KOEL

Huisdesigner Marie Michielssen speelt deze zomer met twee emoties: flashy kleuren vinden we terug in de 
“edgy” lijn van canvas tasjes in verschillende vormen. Marie bekleedt haar bloempotten met gestreepte jasjes 
van canvas. De opvallende kleuren zorgen voor levendige cre- aties. Bloemen en planten lopen in de kijker 
en ogen extra fris. Ook Marie’s welgeliefde canvastasjes werden ontworpen in gestreepte versie, dit naast 
de fel gekleurde lente- en zomerkleuren voor de uitgesproken karakters onder ons. Theelichtjes schijnen in 
glaasjes met frisse groen- en blauwtinten. Wie deze zomer verkoeling zoekt en wil wegdromen, kan terecht 
bij de uitgebreide mediterrane collectie van de huisdesigner.
www.serax.com

Beautiful peopleBeautiful peopleBeautiful peopleBeautiful people

AN IS HET 

HaRt 
VAN KREATOS
MASSAAL HEBBEN JULLIE GESTEMD VOOR HET HART VAN KREATOS, 

EN DE WINNAAR IS AN VOOR VZW HARTEKAMP

An werkt als penningmeester voor vzw HARTEKAMP, een vrijwilligersorganisa-
tie die meer dan 30 jaar leuke vakanties, weekends en daguitstappen bezorgt 
aan langdurig zieke en mentaal gehandicapte kinderen. Jaarlijks vertrekken 
zo’n 90 kinderen mee op kamp. Uniek aan vzw Hartekamp is dat ook gezonde 
kinderen kunnen deelnemen aan de vakantieweken, wat de wederzijdse inte-
gratie ten goede komt! Een 40-tal begeleiders zorgen er voor dat de kinderen 
genieten van een leuke vakantieweek, weg van het ziekenhuis maar toch on-
der het wakend oog van ervaren verpleegkundigen en artsen.
Om zoveel mogelijk kinderen met medische zorgen een vakantie te bieden, 
heeft vzw HARTEKAMP flink wat geld nodig: alle steun is meer dan welkom.



DANNI 
LOWINS KI
verovert vlaanderen

Elke week zit heel Vlaanderen weer voor de buis te wachten op 
Nathalie Meskens die in de huid kruipt van Danni Lowinski, de 
ex-kapster die nu aan de slag is als advocate. Kreatos is er trots 
op dat we gevraagd werden als kapsalon in deze succesreeks  
waarvan  er alvast een 2de wordt gemaakt.

Nathalie Meskens speelt met veel flair de dynamische, spontane Danni Lowinski die 
strijdt voor rechtvaardigheid ook voor de gewone man. Toen Kreatos gevraagd werd 
om het kapsalon van deze reeks te leveren, moesten we niet lang nadenken: we her-
kennen immers erg veel van onszelf in Danni en haar ambities. 
Danni is een community champion: ze strijdt voor haar mensen, haar gemeenschap 
en kan hierbij geen onrecht verdragen. Dat maakt haar tot held. Bij Kreatos draaien we 
dit om. Wij willen graag een gemeenschap van helden en kampioenen zijn, waarin 
iedereen mag uitblinken en zich thuis voelt, waar niemand minder is of onrecht aan-
gedaan wordt. We noemen dat onze “community of champions”.
Bovendien laat Danni zich niet doen. Geen probleem zo groot of ze bedenkt een vaak 
eigenzinnige oplossing. Dat getuigt van liefde voor haar vak en creativiteit. Kreatos 
doet niets liever van de creativiteit van onze kappers aanmoedigen en stimuleren. 
We gaan samen op zoek naar nieuwe trends en handige oplossingen die we dan ook 
weer met elkaar delen. Dat is onze “creative community”.
Voeg de twee samen en je hebt Kreatos in een notendop: een creative community of 
champions, een groep enthousiaste, gemotiveerde kappers  die samen het beste uit 
zichzelf willen halen en zo de wereld een beetje mooier willen maken. Moest Danni 
Lowinski in het echte leven bestaan, dan zou ze zich als kapster erg thuisgevoeld heb-
ben bij Kreatos. en wij zouden haar van harte gesteund hebben in haar ambitie om 
advocate te worden. Je ziet het: Danni Lowinski en Kreatos passen echt wel bij elkaar.



Foto’s © VTM



POP ART
Hairstyling: Dominiek, Bart, Hazime, Chris -  Visagist: Debbie Declercq  -  Styling: Michael Wauman

Fotografie: raoulrosenbaum@mac Met dank aan sprookjes.eu



Cut:  rock delux
Color:  white cloud/ soft pink

Styling:  smooth glouw / mess 
up 

Care: BC color save 
Broek: 

 Top: Hugo Boss
Blazer: Boss Black
Sjaal: Hugo Boss





Cut: dapfne 
Color: red copper / marbel techniek

Styling: osis flatliner
Care: BC  color save

Blazer: Zara
Top: Boss Black



Cut: zigi
Color: brouwn
Styling: flex wax 
Care: BC revitalising shampoo

Volledige outfit: H&M
Bril: Ray Ban



SARINA GENOMINEERD
 Visagist: Debbie Declercq - Fotografie: RaoulRosenbaum@mac.com





Cut: mara
Color: dark brouwn

Styling: glamer queen
Care: BC moisture kick

Blazer Atos Lombardini
Broekpak: Stylist

Tas: Pinko
Schoenen: Jeffrey Campbell

Juwelen: Manuel Opdenakker





Cut: rock delux
             Color: white cloud/ soft pink

            Styling: smooth glouw / mess up 
             Care: BC color save 

Oorbellen: Manuel Opdenakker
Kleedje: Scee

Blazer: Hugo Boss
Schoenen: Hugo Boss
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Cut: BB lang
Ccolor: caramel copper
Ccare:  Color shake copper
Styling: Glamour quee

Top: Pinko
Broek: United Colors of Benetton
BH: Implicite
Ring: Elisa Lee
Sandalen: Geox

Cut: dapfne 
               Color: red copper / marbel 

techniek
               Styling: osis flatliner
               Care:  BC  color save

Jas:Pinko
Jumpsuit: Supertrash

Handtas: Pinko
Schoenen: Guess by Monar Antwepren

thomas cook, 

      de last minute die ik zoek

Ruimste keuze • Beste pRijs / kwaliteitsveRhouding

Boek jouw last minute bij je thomas Cook travel shop i je reisagent i 
www.thomascook.be i 070/750 243

Thailand

Afrika

Barcelona

Dominicaanse Republiek

Frankrijk

Egypte

354 TC_adv kreatos.indd   1 24/04/12   16:21



SICILIË
Sicilië is het grootste eiland in de Middellandse Zee en wordt bewoond door ruim 5 miljoen 
Sicilianen. Het eiland biedt een grote variatie aan landschappen, waarbij vulkanen zoals de 
Etna of de Stromboli waarschijnlijk het meest indrukwekkend zijn. Het eiland ligt als een soort 
driehoekige bal voor de laars van Italië, gescheiden door de Straat van Messina: op het smalste 
punt bedraagt de afstand tussen Sicilië en het Italiaanse vasteland amper 3 kilometer.

Doorheen zijn geschiedenis was Sicilië een smeltkroes van culturen. De oor-
spronkelijke Sicani en Siceli gaven hun naam aan het eiland. Archeologen 
denken ook dat ze verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van dwergoli-
fanten die tot dan op het eiland voorkwamen. Later vestigden Feniciërs en 
Grieken zich in handelskolonies op het eiland. De bekendste Griekse stad 
was Syracuse, en het is in deze periode dat de vele Griekse tempels op het 
eiland gebouwd werden. De beroemdste verzameling tempels vind je bij 
Agrigento in de zogenaamde Vallei van de Tempels. Hier kan je de ruïnes 
van 7 Griekse tempels bezoeken die tot de best bewaarde tert wereld gere-
kend worden. Ze zijn dan ook officieel erkend als Werelderfgoed.
Sicilië  wordt een rijke Romeinse provincie tot aan de val van Rome, tot bin-
nenvallende Goten het eiland veroverden. In de 6de eeuw viel het weer 
in handen van de Byzantijnse keizers en voor het eerst in meer dan 500 
jaar was Grieks weer de officiële taal van het eiland. Tegen het eind van de 
10de eeuw veroverden moslims het eiland en het emiraat van Sicilië was 

geboren. Palermo werd de nieuwe hoofdstad en zou dit ook blijven toen de 
noormannen het eiland heroverden om er het koninkrijk Sicilië te stichten. 
De periode van het koninkrijk wordt algemeen beschouwd als een gouden 
tijdperk voor het eiland en veel bezienswaardigheden stammen uit deze 
periode. In het midden van de 19de eeuw kende het eiland een kortston-
dige zelfstandigheid, voor het opgeslokt werd in het vuur van de Italiaanse 
eenmaking. De Sicilianen hadden het gevoel dat ze veroverd werden door 
Noord-Italiaanse troepen. De woelige geschiedenis had het eiland ook sterk 
verarmd. Het gevolg was een toenemende emigratie richting Amerika en 
een opkomst van criminele bendes, de Mafia. In de jaren ‘20 ging het fas-
cistisch regime van Il Duce de strijd aan met de Mafia en men slaagde erin 
de bendes bijna volledig te verdrijven. De Mafia had zich echter ook al in 
Amerika gevestigd en bood het Geallieerde leger zijn hulp aan bij de inval 
van Sicilië. Zo kon de Mafia op het eiland overleven en zelfs sterker worden.
Sicilië blijft tot op de dag van vandaag één van de armere streken in Italië. 



www.ThomasCook.be

Het zonnige klimaat, de stranden 
en de vele bezienswaardigheden 
maken het een ideale toeristische 
bestemming. Een bezoek aan Paler-
mo of Catania hoort steevast bij de 
reis, maar ook Taormina en de nabij 
gelgen stranden van Giardini Naxos 
winnen sterk aan populariteit.
Een reis door Sicilië is niet alleen ge-
nieten van zon, zee en strand, maar 
ook profiteren van de rijke variëteit 
van het eiland. 

Niet voor niets draagt Sicilië de bijnaamde “Keuken van God”. Behalve de grote rijkdom aan 
ingrediënten, is de Siciliaanse keuken vooral bekend om haar zoetigheid: ijsjes; de lekker 
gevulde cannoli de fruitige marzipanoni, en bovenal de echte cassata siciliana die je in 
Palermo moet eten. 
Watersport en hiking kan je overal op het eiland en natuurlijk wil je een vulkaan beklim-
men. Naast de Stromboli en Etna zijn er verschillende minder bekende vulkanen waar je je 
kan laten gaan. Of ga eens zeilen tussen de Aeloische eilanden. Als natuurliefhebber wil je 
zeker de Castagno dei Centi Cavalli zien, de Kastanjeboom van de 100 Paarden: deze kas-
tanjeboom zou tussen de 2 en de 4 duizend jaar oud zijn en heeft de dikste stam ter wereld 
met een diameter van ruim 60 meter! Wil je iets spannender, dan bezoek je de Necropolis 
van Pantalica bij Syracuse, een dodenstad die van de 13de tot de 7de eeuw voor Christus 
in gebruik was.

Sicilië is vooral van het leven genieten. Elke dag 
is een feest. De zon, de vele kleuren van het ei-
land, de stijlvolle shoppingstraten van Palermo, 
de barokke kerken, de uitbundige straatfeesten, 
alles getuigt van een grote levensvreugde alla 
siciliana!



Ook voor mannen mag de zomer gerust 
wat fleuriger zijn. State of Art brengt een 
lijn die zo de sfeer van een stads terrasje of 
een vrolijke middag op het strand uitstraalt. 
Klassieke lijnen, sportieve polo’s, gebloemde 
hemdjes en vooral heel veel kleur!
www.stateofart.com

De zomercollectie van Betty 
Barclay wordt gedragen door 
intense, heldere kleurtonen. 
De silhouetten zijn sportief 
met een bijna klassieke ele-
gantie. Een mooi gebruik van 
prints en motieven onder-
streept de sterke kleurstelling 
van de zomerlijn. Dit is zomer-
mode zoals we die graag zien.
www.bettybarclay.com

fLEURIGE MANNEN

ROND HET ZWEMBAD

De zomercollectie van 
Tara Jarmon wordt ge-
kenmerkt door, heldere 
frisse kleuren en retro 
silhouetten. Tara Jarmon 
slaagt er weer in om ver-
fijnde  elegantie. te com-
bineren met mooie snits 
en groot draagcomfort.
www.tarajarmon.com

ALS IN DEAUVILLE

fASHION AVENUE



Wildfox ziet vrouwen als echte kinderen van 
de liefde: grillig, warm, onberekenbaar, stijlvol 
en ondeugend. De combinatie van een eigen-
zinnige stijl en een sterke kwaliteit veroverde 
alvast het hart van talloze beroemdheden en 
trendsetters in LA. En nu ook in België.
www.wildfoxcouture.com

LOVE CHILD

OPVALLEND

Supertrash zet deze zomer in met wel 3 collecties : Back to 
Nature, Jungle Fever en Bazar Chique. Ons vallen vooral de 
sterke kleuren en gewaagde combinaties op, maar ook hier 
blijft Supertrash trouw aan zijn eigen karakter: supervrou-
welijke kleding met superieur draagcomfort.
www.supertrash.com

Eleven Paris liet zich voor zijn collectie 
inspireren door Scandinavisch design 
met een flinke dosis New Wave. Het re-
sultaat is verfrissend, gesofisticeerd en 
ondeugend. Een aanrader.
www.elevenparis.com

STOCKHOLM SyNDROOM



CASUAL 
CHIC 
Op-en-top vrouwelijke silhouetten in ele-
gant gedrapeerde lijn zijn het bewijs dat 
deze collectie opgebouwd is rond de ul-
tieme fit & snit ervaring. De kleren slagen 
er steeds weer in tegelijk relaxed en chic te 
zijn. Kortom, de zomercollectie van 10 Feet 
scoort hoog op ons lijstje.
www.10feet.nl

Comma voert deze zomer campagne met  de 
slogan “casual identity”. Dit staat voor mooi afge-
werkte, vlotte en comfortabele kledij  die je met 
veel vrouwelijke flair kan dragen. De ideale outfit 
dus om geraffineerd en met klasse toch heel ont-
spannen op vakantie te gaan.
www.comma-fashion.com

De nieuwe zomercollectie bewijst wat 
we allang vermoedden: pastelkleuren zijn 
weer helemaal trendy! Zachte kleuren 
die je zomergevoel zalig versterken zie je 
wzeer overal. en Hugo Boss bewijst dat 
dit ook met heel veel klasse kan!e toch 
heel ontspannen op vakantie te gaan.
www.hugoboss.com

Xandres richt zich tot vrouwen die houden van een tijdloze schoonheid, zodat een 
eenvoudig detail of accessoire voldoende is om weer volledig aan te sluiten bij de 
mode. Er echt goed uitzien zonder overbodige frivoliteiten dus.  En juist dat maakt 
Xandres ook zo ideaal voor actieve, zelfstandige vrouwen!
www.xandres.be

KLEURRIJK KLASSIEK

LEKKER RELAxED

PASTEL IS HIP



TERUG 
NAAR DE KUST

ZEG HET MET BANANEN

ALS GOD 
IN fRANKRIJK

Garcia keert terug naar zijn oude roots 
met een collectie die de sfeer van de me-
diterrane kust adem. Je krijgt jeans in al-
lerlei kleuren en wassingen, gemixt met 
mooie prints in warme kleuren.Je voelt je 
zo op vakantie in Italië.
www.garciajeans.com

Wat doe je aan voor een informele champagne-party met de jetset 
in het zuiden van Frankrijk? Deze vraag speelt als een rode draad 
door de updressed zomercollectie van s.Oliver: casual chic met 
grote klasse!
www.soliver.com

Kid Vanilla trakteert ons op eenhoorns, regenbogen, 
zomerse elementen en - hoe kan het ook anders - 
graffiti in zijn nieuwste collectie. Zwarte jurkjes met 
een opvallend rugdécolleté zorgen voor de nodige 
afwisseling. De Antwerpse ontwerper APETOWN ont-
wierp een prettig gestoorde bananenprint evenals 
een opvallende oranje orang-oetang tekening. Een 
deel van de opbrengst gaat trouwens naar opvang 
van apen in Sumatra.
www.kid-vanilla.com



AROME 1753

SUBTIEL & ZACHT

Fluweelzacht van smaak, 
elegant en verfijnd van karakter.

EVENWICHTIG

Evenwichtig van smaak, 
hartelijk en veelzijdig van karakter.

SUBTIEL & KRACHTIG

Intens van smaak, 
pittig en puur van karakter.

Zonder cafeïne

COMPLEX & RIJK

Intens van smaak, geraffineerd en 
vastberaden van karakter.



2 bosjes radijsjes, in schijfjes
150 g tuinbonen

8 el Griekse dressing olijfolie & citroensap
2 tl touch of summer saladekruiden

100 g rosbief
4 el olijfmayonaise
1 tl vijgenmosterd

16 kapperappeltjes
4 el crostini oregano

Kook de tuinbonen in 5 min. gaar en laat afkoelen. Meng in een 
kom de Griekse dressing olijfolie & citroensap met de touch 
of summer saladekruiden en laat even staan. Voeg de tuinbo-
nen en radijsjes daar aan toe en laat weer even staan. Schep 
de radijsjes en tuinbonen op de borden en verdeel de andere 
ingrediënten er overheen. Maak de mayonaise aan met de vij-
genmosterd en verdeel dit gelijkmatig over de salade.

CUISINE
ZOMERSE SLA MET 

GEMARINEERDE 
EITJES

 4 eieren
1 sjalotje, gesnipperd
100 ml lavendelazijn
5 el olijfolie Bonsecco
4 tl zeekraalmosterd
2 takjes peterselie
8 takjes bieslook

Kook de eieren 8 min. Pel de eieren en halveer ze. Meng de sja-
lot, azijn, olijfolie en mosterd in een steelpan en breng het kort 
aan de kook. Giet de marinade in een ondiepe schaal of bord. 
Knip de kruiden fijn en meng met de marinade. Leg de eieren 
met de gesneden kant naar beneden in de marinade. Zet koel 
weg en laat de marinade enkele uren in de eieren trekken. Tip: 
lekker bij rosbiefsalade met vijgenmayonaise.



THE fUTURE IS BRIGHT
Hairstyling: Dominiek, Bart, Hazime, Chris -  Visagist: Debbie Declercq  -  Styling: Michael Wauman

Fotografie: raoulrosenbaum@mac



Cut: zigi
               Color: brouwn
               Styling: magic 

               Care: BC revitalising shampoo

Blazer, Hemd: H&M
Das: Stylist



Cut: clara
Color: mix vanila cloud 
Styling:  osis grip
Care:  blondme brilliance intense treatment 

Jurkje: Vero Moda
Jacket: Boss







Cut:  clara
Color: mix vanila cloud 

Styling: osis grip
Care:  blondme brilliance intense treatment 

Blazer: Boss Black
Kleedje: Villa





Cut: zigi
Color: brouwn
Styling: magic 

Care: BC revitalising shampoo

Hemd: H&M





Cut: mara
              Color: dark brouwn

              Styling: glamer queen
              Care: BC moisture kick

Badpak: Lenny Leleu
Jasje: is Boss

Handtas: Boss





OP ALLE OSIS PRODUCTEN

KREATOS ACTIE 
JUNI t/m AUG 2012

*Niet verenigbaar met andere kortingen .

-25%
*



Doeltreffendheid bewezen 
tegen haaruitval!

Gezien  
op 

Vitaya

Belangrijke oorzaken van haaruitval zijn de meno pauze, stress 
en de periode na de zwangerschap. Daarom ontwikkelde Bayer 
Priorin®, met miliacine, een stof die de vitaliteit van de haarwortels 
verdubbelt en zo de haargroei stimuleert. Alleen een gezonde 
haarwortel produceert gezond en krachtig haar.

Priorin® bevat nu ook Biotine, die onontbeerlijk is voor het behoud 
van een gezonde huid en haar. 

Surf voor meer informatie naar  www.priorin.be

Michèle - Haaruitval  
door

“Ik was al fan van Priorin 
maar deze nieuwe 
formule heeft me nog 
meer overtuigd.”

menopauze
Silvie - Haaruitval  
door

“Door de stress heb ik al 
eens last van mijn maag, 
maar Priorin verdraag  
ik heel goed. 
Ik heb veel minder last 
van haaruitval en mijn 
haar glanst veel meer.”

stress
Liesbeth - Haaruitval  
na de 

“Echt, na de eerste  
doos Priorin merkte ik  
al een enorm verschil.  
Wat ook belangrijk is, 
Priorin mag je gebruiken 
als je borstvoeding 
geeft.”

bevalling

Nieuwe formule  
met Miliacine en Biotine 

1 capsule/dag   
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BESCHERM 
JE HAAR 
TEGEN DE ZON

MANNEN 
OP REIS

Het BC Sun gamma van Schwarzkopf Professional verzorgt 
en beschermt je haar tegen mogelijk schadelijke inwerking 
van de zon. Ideaal voor op vakantie, en daarom werd zo’n 
superhandige travelkit bedacht. Je hele haarverzorging 
netjes samen ingepakt. Nu kan je vollop van de zon genie-
ten met een gerust hart, want je haar blijft mooi en gezond!

Het hele jaar door gun je jezelf de beste 
haarverzorging die je voor mannen kan 
vinden, en op vakantie zou je je deze 
luxemoeten ontzeggen? Nee, dat kan 
niet. Als jij 3D Men van Schwarzkopf ge-
woon bent en je weet wat dit doet voor 
je haar, dan wil je ook op reis je eigen 
vertruwde product. De handige trans-
parante travelkit maakt dat nu helemaal 
mogelijk.

VAKANTIEPERIKELEN





MOVIE

Met dank aan Kinepolis Group
Voor meer info en programmatie 

www.kinepolis.com

DARK KNIGHT RISES
Na het succes van de Dark Knight brengt regis-
seur Christopher Nolan het 2de deel van zijn ver-
sie van Batman. In deze film wordt Gotham City 
bedreigd door de terroristische aanslagen van 
Bane (Tom Hardy).  Christian Bale kruipt opnieuw 
in de huid van Batman om de stad te bescher-
men. Net als in de eerste film krijg je een duister 
realisme, ijzersterke actie en mooie acteerpres-
taties van sterren als Morgan Freeman, Michael 
Caine of Liam Neeson. Een film die je niet mag 
missen.
Verwacht vanaf 25 juli

MADAGASCAR 3
Alex, Marty, Gloria en Melman ondernemen nog steeds ver-
woede pogingen om weer thuis te geraken in hun geliefde 
New York Zoo. In Madagadscar 3 - Europe’s Most Wanted” be-
reiken ze Frankrijk. Al snel loopt één en ander mis. De dieren 
moeten undercover en maken daar een heus circus van!
Verwacht vanaf 6 juni

ICE AGE 4
Onder de titel “Continental Drift” zien we al onze favoriete personages uit de Ice Age films terug in dit knotsgekken vervolg. Nu 
het ijs overal begint te smelten en de continenten op drift gaan, gebruiken onze helden een ijsschots al vlot om een nieuwe 
wereld te verkennen. Hilarische ontdekkngen met zeewezens en spannende ontmoetingen met piraten zijn het resultaat. 
Verwacht vanaf 27 juni

STEP UP 4-EVER 
Deze wervelende dansfilm voert je mee naar Mi-
ami. Emily volgt haar vader, een projectontwik-
kelaar, naar deze zonnige stad in de hoop een 
carrière als professionele danseres op te bou-
wen. Ze leert Sean kennen en het klikt tussen 
hen. Dan blijkt Seans buurt bedreigd te zijn door 
de bouwplannen van haar vader.
Verwacht vanaf 8 augustus



Salesafdeling:

 03 - 871 11 11
ma-vr: 9.30-20.00 uur za: 9.30-17.30 uur

 www.alternate.be
 ALTERNATE showroom: Oeyvaersbosch 16-18, 2630 Aartselaar

PC-systemen koop je bij ALTERNATE: voordelig, snel en betrouwbaar.

Promotie geldig tot einde voorraad.

Intel, het logo van Intel, Intel Inside, Intel Core en Core Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

ALTERNATE Mercurius
Laat je verrassen door de ALTERNATE Mercurius! 

Dankzij de krachtige componenten die deze computer bevat kan 
je tegelijkertijd dvd‘s branden, internetten, downloaden en meer! 

De Mercurius is een multimedia PC-systeem dat uitermate 
geschikt is voor home entertainment! Deze computer 
wordt geleverd inclusief Windows 7 Home Premium.

Nu met gratis dvd ’Mission: Impossible - Ghost Protocol’ (op=op)

649,-

Nu gratis bij aanschaf 
van je ALTERNATE PC

NU VERKRIJGBAAR OP BLU-RAY™ EN DVD
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www.kreatos.be

extrA
KREATOS WEDSTRIJDEN

EEN 7-DAAGSE AUTOVAKANTIE NAAR TOSCANE, 
met verblijf in Park Hotel Le Sorgenti***(*) op basis van half pension. Niet geldig tijdens Belgische 
vakantieperiodes en op aanvraag. Dit hotel is ondergebracht in een 17de eeuwse villa in een park 
van 4ha groot, op ca. 2 km van Montecatini en 38 km van Firenze. Transport niet inbegrepen.

WIN EEN fATBOy HANGMAT
Niets zo heerlijk als even je ogen te kunnen sluiten in de buitenlucht. Een zalig zonnestraal-
tje op je gezicht. Of in de schaduw, met een heerlijk briesje om af te koelen. Dat doe je 
volgens onderzoekers dan best in een hangmat. Je slaapt sneller en beter in een hangmat. 
Het zachte wiegen van de hangmat zorgt ervoor dat je sneller de slaap vat en een beter, 
slaappatroon hebt. Dat is niet zo abnormaal, zeker niet als je beseft dat heel wat baby's 
sneller in slaap vallen als ze zachtjes gewiegd worden.
Wij gaan het ook proberen en dan zijn we toch heel even, heel zeker, weg van de wereld. 
Meer info hierover bij www.design-originals.com, en deelnemen kan bij www.kreatos.be

WIN EEN KREATOS HAARDROGER
Verwen jezelf met een super professionele haardroger die kap-
pers zelf ook gebruiken. Snel, gemakkelijk, oerdegelijk en nog 
een mooi Italiaans design ook! Kreatos schenkt deze Italics weg.  
Niet twijfelen dus en snel een kijkje nemen op www.kreatos.be

MAAK KANS OP  DEZE LAPTOP MET UNIEKE fEATURES.
De Aspire 5750-2434G50MN van Acer laat je toe om je dagelijkse computertaken in een hand-
omdraai te voltooien. Haal meer uit je digitale entertainment dankzij de goede prestaties en 
beeldkwaliteit van deze laptop en met de 500 GB harde schijf kan je al je gewenste bestanden 
bewaren. Door de handige communicatiemiddelen waarover deze laptop beschikt verlies je je 
vrienden en kennissen niet meer uit het oog! 
Je kan hem winnen dankzij Alternate via het welbekende adres www.kreatos.be

WIN EEN NIKON DIGITALE CAMERA
De slimme Nikon 1 J1-camera denkt snel en werkt nog sneller zodat u momenten op opwindende 
nieuwe manieren en op tijd kunt vastleggen.
Dit apparaat, dat eenvoudig kan worden bediend en beschikt over een verrassend snel autofocussy-
steem, uitstekende prestaties bij weinig licht, slimme fotostanden en een ingebouwde flitser, heeft 
alles wat u nodig hebt om foto’s en films te maken die iedereen die ze ziet, versteld doen staan.
Surf snel naar www.kreatos.be om deel te nemen!

WIN VIER BIJZETTAfELTJES VAN SERAx
De bijzettafeltjes en ijzeren schalen hebben de uitstraling van sculpturen 
en door hun artisanale afwerking (geschilderd met de borstel, geboend) 
behouden ze de ziel die de ontwerper Antonino erin wilde leggen. Voor 
Serax ontwierp hij een exclusieve collectie voor een bredere markt. 
Meer informatie vind je op www.serax.com maar deelnemen om kans te 
maken doe je op www.kreatos.be



aartSelaar 
Kapellestraat 40
Tel: 03-877 56 44
ANtWerPeN Opera
Frankrijklei 34
Tel: 03-231 84 01
ANtWerPeN Zuid
Brusselstraat 9/11
Tel: 03-237 69 62
BALeN
Schoor 37
014-67 73 30
BerCHeM 
Grote Stw. 432
Tel: 03-239 95 34
BOOM
Antwerpsestraat 126
Tel: 03-843 26 76

BorGerHoUt
Lt Lippenslaan 51
Tel: 03-663 74 85
BrASSCHAAt
Bredabaan 372
Tel: 03-651 68 24
BreCHt
Biest 2
Tel: 03-665 36 55
DeUrNe
Ter Heydelaan 225
TEL: 03-324 31 85
DUFFeL
Kiliaanstraat 32
Tel: 015-31 81 49
eKereN 
Kapelsestw. 521
Tel: 03-664 91 18

eSSeN
Stationsstraat 4B1
Tel: 03-633 26 76
GeeL
De Billemontstraat 2
Tel: 014-56 09 26
HeISt OP DeN BerG
Bergstraat 46
Tel: 015-24 53 96
HereNtALS
Zandstraat 110
Tel: 014-22 00 15
HOBOKeN 
Krugerstraat 121
03-899 62 99
HOOGStrAteN
Vrijheid 65
Tel: 03-314 39 29

HOVe
Mechelsestw. 107
Tel: 03-455 91 50
KAPeLLeN
Kapelsestraat 15
Tel: 03-605 60 16
KASterLee 
Turnhoutsebaan 11
Tel: 014-22 04 42
KONtICH
Stationsplein 13
Tel: 03-457 72 28
LIer - emblem
Liersestw.199 A
Tel: 03-489 00 85
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Bruul 128-130
Tel: 015-20 53 57

MerKSeM
Bredabaan 502
Tel: 03-647 12 85
MOL verHUISd
Turnhoutsebaan 51-2
Tel: 014-31 58 94
MOrtSeL 
Antwerpsestraat 61
Tel: 03-440 81 91
NIJLeN
Gemeentestraat 39
Tel: 03-422 65 00
reet
Laarstraat 2A
Tel: 03-448 18 28
SCHOteN
Churchilllaan 226
Tel: 03-658 38 93

StABrOeK neW
Dorpstraat 49
Tel: 03-219 38 80
St-JOB IN' t GOOr
Beukenlei 4
Tel: 03-235 09 97
tUrnHoUt
Korte Gasthuisstr 53 
Tel: 014-42 68 09
VOSSeLAAr
Antwerpsestw. 107
Tel: 014-61 86 03
WeSterLO 
Boerenkrijglaan 132A
Tel: 014-54.18.45
WILLeBrOeK
Overwinningsstr. 2
Tel: 03-866 51 11

WOMMeLGeM
Autolei 162
Tel: 03-484 45 43
ZOerSeL
Handelslei 121
Tel: 03-385 88 39

Antwerpen

BIlZen
Markt 23
Tel: 089-75 28 44
Bree
Kruittorenwal 17
Tel: 089-38 06 88
dIlSen-StoKKeM
Rijksweg 420
Tel: 089-61 31 44
GenK
Grotestraat 1
Tel: 089-35 75 27
HaSSelt Centrum
St-Truiderstw. 2 B1
Tel: 011-22 34 94

HaSSelt  Grote ring
St. Truiderstw 282
Tel: 011-24 27 97
HaSSelt Kiewit
Hasseltse Beverzakstr 1
Tel: 011-73 62 65
HaSSelt Kuringen 
Kuringerstw 433
Tel: 011-24 33 94
HaSSelt
Luikerstw. 302
Tel: 011-28 53 00
HeCHtel
Lommelsebaan 33
Tel: 011-73 69 65

HerK de Stad
Steenweg 80, bus2
Tel: 013-67 74 97
HeUSden Zolder
St. Willibordusplein 26b2
Tel:011-32 31 07
HoUtHalen 
Dorpsstraat 12 /1
Tel: 011-81 62 94
KorteSSeM neW
Togersesteenweg 1
Dec 2011
lanaKen     
Stationsstraat 27
Tel: 089-84.43.80

leoPoldSBUrG
Stationstraat 38
011-55 47 97
loMMel
Kerkplein 19
Tel: 011-57 44 23
lUMMen
Dr Vanderhoeydonckstr. 49
Tel: 013-32 68 76
MaaSeIK
Venlosestw. 2
Tel: 089-50 48 00
MaaSMeCHelen
Rijksweg 208
Tel: 089-46 59 87

neerPelt
Koning Albertlaan 7
Tel: 011-79 43 54
oPGlaBBeeK 
Hermisweg 2
Tel: 089-35 12 26
Paal
Tessenderlosestw. 1
Tel: 011-45 10 61
Peer
Baan naar Bree 10 B1
Tel: 011-82 55 53
rIeMSt
Tongersestw. 108
012-23 80 93

St-trUIden 1 
Stapelstr. 9
Tel: 011-48 68 38
St-trUIden 2
Tiensestw. 218
Tel: 011-78 55 52
teSSenderlo
Stationsstraat 85
Tel: 013-66 35 80
tonGeren 
Maastrichterstr. 110
Tel: 012-21 02 01
ZonHoven
Rodekruisweg  1
Tel: 011-79 41 44

Limburg

aalSt
Gentsesteenweg 56  
Tel: 053-81 05 40
aalter 
Stationsstraat 106
Tel: 09-253.25.83
Beveren
Oude Zandstraat 48
Tel: 03-755 40 26

deInZe
Kortrijkstraat 20
Tel: 09-380 13 86
denderMonde
Lindanusstraat 1
Tel: 052-21 58 87
Gent Centrum
Nederkouter 132
Tel: 09-225 09 71

Gent Centrum 2
Brabantdam 69
Tel: 09-224 06 83
Gent Centrum 3 neW
Contributiestr. 2
Tel: 09-224 24 26
GeraardSBerGen 
Grotestraat 20
Tel: 054-41 14 86

loKeren
St-Laurentiusplein 11
Tel: 09-339 07 53
MaldeGeM
Kon. Leopoldlaan 71
Tel: 050-39 59 54
MerelBeKe
Zwijnaardsestw. 21
Tel: 09-232 55 97

nInove
Centrumlaan 12
Tel: 054-34 21 48
oUdenaarde 
Broodstraat 26
Tel: 055-21 89 19
ronSe
Zonnestraat 180
Tel: 055-45 61 31

St-nIKlaaS
Plezantstraat 54
Tel: 03-777 88 85
WaarSCHoot neW
Guido Gezellelaan 2
Tel: 09/336 25 30
Wetteren
Stationsstraat 28
Tel: 09-366 02 44

ZotteGeM
Godveerdegemstr. 128
Tel: 09-345 05 34

Oost Vlaanderen

West Vlaanderen
avelGeM
Doorniksestw. 77
Tel: 056-70 21 76
BISSeGeM
Meensesteenweg 310
Tel: 056- 36 02 71
BlanKenBerGe neW
Kerkstraat 295
Tel: 050-42 96 85
BrUGGe - St Kruis 
Maalsestw.  193
Tel: 050-37 10 46

BrUGGe St-andries 
Torhoutsestw. 137
Tel: 050-70 48 04
BrUGGe St Pieters neW
Blankenbergsestw 81
Tel: 050-70 68 97
de Panne neW
Nieuwpoortlaan 68
Tel: 058-42 15 99
dIKSMUIde
Gen. Bar. Jaquesstr 16
Tel: 051-51 15 05

HarelBeKe 
Marktstraat 87-01
Tel: 056-64 90 81
IePer
Brugseweg 58
Tel: 057-21 84 48
IZeGeM
Roeselaarsestraat 168
Tel: 051-69 85 86
KnoKKe
Lippenslaan 66
Tel: 050-62 39 72

KortrIJK Centrum
Zwevegemstraat 2
Tel: 056-32 93 60
ooStende 
Torhoutsestw 88b
Tel: O59-33 13 10
ooStKaMP
Brugsestraat 63-65
Tel: 050-27 77 85
PoPerInGe
Ieperstraat 64
057-33 34 39

roeSelare
Brugsesteenweg 461
Tel: 051-24 64 94
tIelt
Kortrijksestraat 38A
Tel: 051-40 36 65
torHoUt
Oostendestr. 43
Tel: 050 22 13 00
WareGeM
Stormestr. 159-161
Tel: 056-60 13 82

ZedelGeM
Torhoutsestw. 222c
Tel: 050-54 83 57
ZWeveGeM
Kortrijkstraat 55-57
Tel: 056-64 97 43

Heerlen 
Oranje Nassaustr. 13
Tel: 045-510 00 04

MaaStrICHt
Via Regia 105
Tel: 043-344 09 80

SIttard 
Molenbeekstraat 7
Tel: 046-400 99 98

Weert
Langstraat 22A
Tel: 0495-45 14 45

Nederland

KreAtOS HeADOFFICe
Everdijstraat 13, B-2000 Antwerpen
Tel: 03-231.79.53, Fax: 03-231.41.22

info@kreatos.be
www.kreatos.be

aarSCHot
Langdorpsestw. 2
Tel: 016-69 52 55
BoortMeerBeeK
Leuvensestw. 161 A
Tel: 015-52 98 91

dIeSt
Hasseltsestraat 21
Tel: 013-32 52 13
landen
Stationsstraat 46
Tel: 011-78 11 97

leUven - Kessel-lo
Leuvensestraat 14-16
Tel: 016-48 72 71
lUBBeeK
Staatsbaan 49
Tel: 016-62 44 06

SCHerPenHeUvel 
Basilieklaan 54
Tel: 013-77 77 81
tIenen  
Leuvenselaan 168
Tel: 016-82 09 83

vIlvoorde
Leuvensestraat 96
Tel: 02-252 14 11

Vlaams Brabant

ZONDER AfSPRAAK- ‘S MAANDAGS OPEN   

www.kreatos.be


