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Ongestuukt

Bezoek de website

Alphen aan den Rijn - Centrum

Kleding Schoenen Cadeaus Conceptstore Kapper

Van Mandersloostraat 51

Ongestuukt is een concept winkel gegoten in de behoefte van de man. Maar zeker niet de mannen-winkel die
we nog veel zien. Binnen de muren is een mix van (veel) planten, Scandinavisch minimalisme met rustige witte
en grijze tinten gemixt met vintage items, hout, planten en staal soorten en eigenzinnige styling met gadgets,
zoals een Nintendo Gameboy uit de jaren 90 en een vintage wegenwachtpaal. Muziek een belangrijk item,
naast dat we vinyl draaien, willen we ook heel graag eigen Play lijsten realiseren. Bij ons in de winkel kun aan
de ‘kassa bar’ heerlijk relaxen voor het afrekenen of wachten voor de afspraak met de in-store local Barber.
De collectie van Ongestuukt bestaat uit kleding, schoenen, lifestyle-boeken, vinyl, lederen kantoor artikelen,
horloges en anderen accessoires voor de man. Het belangrijkste is ons merkenpakket: een mix van ‘casual cool’
labels, zoals eigenaar Sander zelf omschrijft. “We kopen zoveel mogelijk merken in die duurzaam zijn
geproduceerd in Europa.”

2406 CC Alphen aan den Rijn
T 0172 855 500
info@ongestuukt.nl

Openingstijden
Maandag

09.00 - 18.00 uur

Dinsdag

09.00 - 18.00 uur

Woensdag

09.00 - 18.00 uur

Donderdag

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag

09.00 - 18.00 uur

Zaterdag

09.00 - 18.00 uur

Zondag

Gesloten

Bij ons kom je als man binnen en kun je een totaal service krijgen, een winkel met artikelen alleen voor de
man. De winkel is ook ideaal om een goed cadeau te kunnen shoppen voor de man. Geen stress meer voor de
vrouw met de vraag ‘wat moet ik hem nu weer geven.

Meer foto’s >

@ongestuukt
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SAMSØE SAMSØE –

SAMSØE SAMSØE –

SAMSØE SAMSØE –

THIJS CREW NECK

THIJS CREW NECK

THIJS CREW NECK

€ 99,00

€ 99,00

€ 99,00
Bekijk alle producten >

Het verhaal van Ongestuukt
VASTGEZET

Het verhaal van: Ongestuukt

Door……to door!

Ongestuukt x Barista

Ongestuukt

Het Oude Rechthuis

Touch of Fashion

15 februari 2021 | Alphen aan den Rijn

14 februari 2021 | Aarlanderveen

10 februari 2021 | Alphen aan den Rijn

Fashion Bezorging

Evenement Online Culinair

Fashion Collece Cadeaus
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Lees meer >

Lees meer >

Lees meer >
Bekijk alle verhalen >
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