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INSPIRATIE UIT AFRIKA 
VOOR DE COLLECTIE 
LENTE / ZOMER 2020.
Een originele, avant-garde 
collectie voor dames, ideaal voor 
het dagelijks gebruik.

Als directe invloed van het thema duurzaamheid 
vormen tijdloze neutrale tinten zoals wit, beige, 
nude- of aardetinten de basis. Gecombineerd 
met pastelkleuren en heldere kleuraccenten die 
typerend zijn voor de digitale wereld.

Animal prints, één van de kenmerken van het 
Spaanse schoenenmerk, vormen opnieuw een 
hoogtepunt in de collectie. Daarnaast ook wilde en 
exotische prints zoals: zebra, luipaard, slangenhuid 
en krokodil. Alleen of gecombineerd, in neutrale 
tinten en pastelkleuren. Aan de collectie sneakers 
en sandalen voegt Gioseppo een etnische touch 
toe door de slangenhuidprint te combineren met 
levendige tinten en rustieke texturen. Daarnaast ook 
neutrale materialen en opvallende gekleurde veters 
in hiking-stijl. 

Vlechten van zacht leer en natuurlijke raffia of 
jute zijn een opvallend detail op de sandalen en 
sneakers, daarnaast ook neonaccenten voor een 
jonge stijl. Ook veters en strikken zijn terug te 
vinden binen de sandalencollectie.

De Basics bestaan uit modellen voor dagelijks 
gebruik, zoals crossover, sandalen met meerdere en 
buisvormige bandjes of prachtig zachte materialen 
voor meer comfort. Het kleurenpalet omvat wit, 
zwart en nude met gele, koraal en blauwe accenten.



Mod.  VINA 
59847 |  s i lver

Mod.  NUNDA
59848 |  turquoise

Mod.  OSSIAN
59811  |  mustard



Mod.  CRESWELL 
58586 |  mult ico lor

Mod.  VANCE 
59849 |  black

Mod.  HARFORD 
58500 |  pink  go ld



Mod.PARISH 
58575 |  black

Mod.  KEENE 
59816 |  coral



Mod.  MINETTO 
58429 |  black

Mod.  MESIC 
59818 |  gold



Mod. 
VIRGIL 
59815 
mustard

Mod. 
LANTANA
58570 
mult ico lor

Mod. 
ITHACA
58439
zebra



Mod.  STOVALL 
58363 |  leopard

Mod.  PETREY 
59828 |  black

Mod.  RUSSI 
58517 |  blue

Mod.  ISLIP 
59842 |  leopard

Mod.  MARSTON 
58480 |  taupe



Mod.  PARMELE
58648 |  mult ico lor

Mod.  VICCHIO
587 36 |  white



Mod.  INDORE 
58643 |  zebra

Mod.  SOHAM 
58685 |  grey

Mod.  RENDEUX 
58665 |  leopard



Mod.  ANZAC 
58627 |  white

Mod.  CREAZZO
58621  |  mult ico lor

Mod.  OREYE 
58670 |  leopard

Mod.  STUDLEY
58749 |  beige

Mod.  HERNE
58748 |  black




