Shoproute Amsterdamse Merken
Amsterdam is een creatief broeinest waar jaarlijks vele bedrijfjes worden geboren. Sommige daarvan zijn hard op weg de wereld te veroveren,
andere ondernemingen hebben al wat langer internationaal succes. Op deze route nemen we je onder andere mee langs baanbrekend design,
bijzondere brillen en snoezige lingerie. Ontdek meer leuke winkels en shoproutes op iamsterdam.com/shoppen

 SLA

 SUMMUM

 LOVE STORIES

 ACE&TATE

 DENHAM

Gezonde eetwinkel

Fashion fusion

Eclectische lingerie

Brillen 2.0

The Jeanmaker

Eetwinkel SLA is een gigantisch succes
sinds het haar deuren in 2013 opende.
Inmiddels zijn er meerdere filialen waar
je ter plaatse gezond een vorkje kunt
wegprikken, of even een salade kunt
meenemen. Kies zelf de ingrediënten of
ga voor een van de SLA-favorieten zoals
een Vegan Salad met falafel of Caesar Salad met biologische kipfilet en avocado.

Het womenswear label Summum combineert al sinds 1998 internationale allure
met Amsterdamse nuchterheid. De stijl
van de op en top vrouwelijke collectie is
een vat vol tegenstrijdigheden. Stoer met
een romantische knipoog en liefelijk met
een edgy touch. Fashion fusion noemen
ze dat.

Love Stories werd in 2014 in het leven
geroepen door mode- en interieurstylist
Marloes Hoedeman. Het is een lingeriemerk zoals we dat nooit eerder zagen: de
stoffen, kleuren en patronen zijn uniek, je
kunt alles mixen en matchen en de cups
zijn niet opgevuld met schuim. Resultaat:
romantisch, comfortabel en breathtaking
ondergoed dat gezien mag worden.

In 2013 werd Ace&Tate in Amsterdam
opgericht en in korte tijd heeft dit hippe
brand de brillenwereld veranderd en
veroverd. Bij Ace&Tate betaal je namelijk
niet voor de marges van tussenpersonen
en agenten; de luxueuze brillen worden
door henzelf geproduceerd en verkocht.
Daarom koop je elke bril hier, geslepen
of niet, voor een vaste prijs van €98,-.

Amsterdam is ‘Denim capital of the world’
en Denham is een van de paradepaardjes.
De stijlvolle spijkerbroeken zijn gemaakt
van Japans denim en met veel oog voor
detail ontworpen. Behalve jeans vind je in
de flagship store op de Prinsengracht ook
Denham shirts, truien, jassen, schoenen
en tassen. Praktisch om de hoek zit de
Denham winkel voor vrouwen.

 UNITED NUDE

 FAB. BY FABIENNE

 ANECDOTE

 MARIE-STELLA-MARIS

 BURGERMEESTER

Innovatieve schoenen

Funky tassen en schoenen

Bijzondere basics

Zuiver water en dito cosmetica

Culinaire burgers

De flagshipstore van schoenenmerk
United Nude zit in een groot pand op de
hoek van de Spuistraat. Het internationaal succesvolle merk weet sinds 2003 te
verrassen met haar creatieve schoenen.
Elk seizoen weer bedenken oprichter
Rem D. Koolhaas en zijn team allerlei
vooruitstrevende exemplaren, al dan niet
gemaakt door de 3D-printer in de shop.

Fab. begon ooit met de funky leren
portemonnees en tassen met opgestikte
hartjes. Inmiddels is Fab. na bijna tien
jaar een grote, kleurrijke speler op de
tassenmarkt. Dierenprints, gekleurde voeringen en glimmende details zijn eerder
regel dan uitzondering. Daarnaast groeit
de schoenencollectie elk jaar en is er ook
een beautylijn.

Er zijn mensen die de kleding van Anecdote willen knuffelen, zo zacht zijn de stoffen.
De collecties van dit merk zijn vrouwelijk,
maar basic, net als de Amsterdamse vrouw.
Anecdote, dat vijf jaar geleden werd opgericht, gaat niet voor high fashion, maar
voor draagbare items in veelal rustige, serene kleuren. En dat levert fijne essentials
voor je dagelijkse garderobe op.

Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte, vinden ook de oprichters van
Marie-Stella-Maris. In 2011 begonnen
zij met een watermerk, inmiddels is
daar een natuurlijke face- en bodylijn bij
gekomen. Als je een Marie-Stella-Maris
product koopt, gaat er een vast bedrag
naar ‘schoon drinkwater’ projecten. Een
win-win situatie noemen we dat.

Lang voordat de culinaire hamburgertrend zijn intrede deed in de stad was
er Burgermeester. Deze Amsterdamse
keten maakt kwalitatief hoogwaardige
hamburgers met Blond d’Aquitaine
rundvlees en heerlijke toppings. Ook als
je geen zin hebt in vlees zit je hier goed:
ze hebben een briljante falafelburger
en een Aziatische variant met duurzame
Albacore tonijn.

O.a. Westerstraat 34, 1015MK
www.ilovesla.com

Molsteeg 10, 1012SM
www.unitednude.com

Hartenstraat 6, 1016CB
www.summumwoman.com

Hartenstraat 7, 1016BZ
www.fab.nl

Herengracht 296, 1016BX
www.lovestoriesintimates.com

Wolvenstraat 15, 1016EM
www.anecdote.nl

Huidenstraat 20,1016ES
www.aceandtate.nl

Keizersgracht 357, 1016EJ
www.marie-stella-maris.com

Prinsengracht 493/Runstraat 17 (women’s store)
www.denhamthejeanmaker.com

O.a. Elandsgracht 130, 1016 VB
www.burgermeester.eu

Amsterdamse Merken
VERVOER:
Deze route gaat van de Jordaan naar
de 9 Straatjes en is lopend
(of op een OV-fiets) goed te doen.

