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SAMENVATTING

De zomercollectie van s.Oliver Shoes is gemaakt om te wandelen over de oevers van de Seine, te

flaneren over de Champs-Élysées en te dineren in het Ritz. Van een witte sneaker met kurk en een

okergele Charleston pump tot een verleidelijke veterschoen, deze schoenen geven een outfit dat

felbegeerde ‘je ne sais quoi’. De kleuren zijn fris maar warm, de materialen stevig maar licht om te

dragen.

Heels j’adore 
Zwart of camel? Deze enkelhoge sandalen met stevig hak passen bij zowel bij een business als een
causal look € 79,95.
Roze is het nieuwe zwart. Deze roze pump met elegant enkelbandje is te combineren met vrijwel
iedere kleur. € 79,95. 
Okergele klassieke pump met houten hak in Charleston look voor wie de dansvloer gaat veroveren €
69,95.Een houten hak, neus in koningsblauwe suèdelook, bandje van leer en een achterzijde van
kokosmat; deze pump heeft ondanks de verrassende materialen een chique uitstraling € 69,95. 
Deze western pump met open achterzijde is weer helemaal terug van weggeweest € 69,95.

Gestrikt 
Deze zwarte veterschoen met platte zool is het bewijs dat plat ook chique kan zijn € 59,95. 
De witte herenschoen met veter en zilveren details voor vrouwelijke touch € 69,95.

Love loafers 
De witte loafers van geschulpt leder met een speels kwastje en een dunne zwarte zool € 59,95.
Gebaseerd op de klassieke instapper maar dan in het zilver en een zool van kurk € 69,95.

Spot on Sneakers
Een witte sneaker met details van kurk, klassiek maar met een moderne twist € 59,95.
Goudkleurige sneaker van fake slangenleer met speelse rits € 59,95.

De nieuwe collectie zal vanaf januari verkrijgbaar zijn in Nederland. Kijk voor meer informatie op
www.soliver-shoes.com
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