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OPENINGSTIJDEN:

VERKOZEN TOT EEN VAN DE

50 BESTE SCHOENZAKEN 
VAN NEDERLAND
www.hendrikslandgraaf.nl

METEN

VAKKUNDIGE
REPARATIE

MATEN:
DAMES  33 - 43
HEREN  38,5 - 49

GEDIPLOMEERD 

SCHOENCONSULENT 

PASVORMSCHOEN 

DIABETESVOET

GRATIS

P

ma 13.00 - 18.00
di 9.30 - 18.00
wo 9.30 - 18.00

do 9.30 - 18.00
vr 9.30 - 18.00
za 9.30 - 17.00
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ZIT GOED, STAAT 
BETER, LOOPT 
ALS DE BESTE

Van buiten onzichtbaar,
maar direct voelbaar bij
het aantrekken en daarna
bij elke stap: de unieke
SOFT-AIR TECHNOLOGIE 
VAN MEPHISTO.
Die maakt lopen tot een
bijzonder aangename
ervaring, voor haar én
hem. Probeer het zelf,
in Landgraaf!

BRADLEY JOSSELIN

YLONA

BRADLEY







germany since 1910

alle modellen 
met uitneembaar
voetbed

Nieuwe trendy stijlen 
   voor gevoelige voeten!

     Schoenen met premium 
comfort en functionaliteit

Solidus  
  de comfort specialist!

Modische schoenen
             in 8 wijdtes 



TREK EEN PAAR WOLKY’S AAN EN JE MERKT METEEN:
VOETEN HOUDEN VAN ONZE SCHOENEN!

Kom de collectie bekijken   
     en passen bij Hendriks!

Cliff 04475 Ronda e-Walk 05880 Banff Wally 06612 Whynot Techno 03026 Ambiente-Walk 05880 Banff

Wally 06606 Why Sensation 03875 AnvikRugged 01265 RaymoreSteel 02625 Center Sensation 03875 Anvik

W-Next 04850 Zoom





WWW.AUSTRALIAN-FOOTWEAR.COM

|EXTRA BREDE SCHOEN|

++

Andover

ProdenonePrezzo



www.fjallraven.com

DE NATUUR WACHT
Sinds 1960 in de buitenlucht 

met Fjällräven

Op dit moment, terwijl je dit leest, is het stille den-
nenbos klaar voor jou. Velden en weiden verwachten je. 
Als je gaat, neem onze outdoor ervaring mee. We zijn 
al meer dan 50 jaar nauw verbonden met de natuur en 
creëren duurzame, functionele kleding en uitrusting 

die generaties lang meegaan. Je blijft warm, je blijft 
droog en je geniet van elke stap met ons. Ontdek het 
nieuwste assortiment nu online en in de winkel bij 
Hendriks Landgraaf.



Of je nu fietst naar het werk of gaat 
winkelen in de binnenstad, deze stoere winkelen in de binnenstad, deze stoere 
parka zal je niet misstaan. De jas is ge-
maakt van tweelaags Venturi-materiaal, 
wat wind- en waterdicht is. Bovendien is 
de Rotterdam voorzien van een heerlijk 
warme voering Zo kies je voor optimale 
bescherming onder alle winterse 
weersomstandigheden.

Laat het najaar en de winter maar 
komen, want met het Jacket Toubkal 
van Schöffel ben jij er helemaal 
klaar voor. Profiteer van de 
technische eigenschappen en de technische eigenschappen en de 
urban look. De buitenjas van de 
Schöffel Toubkal is voorzien van een 
Venturi-membraam voor volledige 
waterdichte bescherming en een 
uitmuntend ademend vermogen.

Ben je opzoek naar een veelzijdige 
fleecevest die je het hele jaar door 
kunt dragen? Dan is de Schöffel 
Valdez de perfecte oplossing. 
Gemaakt Gemaakt van een superzacht stretch-
fleece zodat je vrijuit kunt bewegen 
en toch comfortabel ingepakt zit. 
Voorzien van twee zakken met rits 
om je spullen in op te bergen of je 
handen in warm te houden.

De Ascona van Schöffel is een 
multifunctionele multifunctionele wandelbroek voor 
dames met een aansluitende 
pasvorm. Maak eindelijk die trekking 
door de Noorse fjorden of geniet van 
het voorjaarszonnetje tijdens een 
prachtige wandeling over de Veluwe.

De Schöffel Easy Pants is een 
comfortabele regenbroek om te 
genieten van het buitenleven. Of je 
nu gaat wandelen of fietsen, met de 
Easy Pants blijf je gegarandeerd 
droog. De broek is wind- en 
wwaterdicht en op te bergen in de 
geïntegreerde zak. De broek 
eenvoudig mee te nemen in een 
rugzak, want hij is zeer licht. Laat je 
nooit meer verrassen door een 
onverwachte regenbui. 

De Schöffel Anchorage is een modieuze 
fleece voor de koude winterdagen. Of je nu 
's avonds buiten wilt blijven zitten, 
overnacht in een frisse berghut of gewoon overnacht in een frisse berghut of gewoon 
een lekkere warme trui wilt. De Anchorage 
biedt warmte op alle momenten waarop jij 
dat nodig hebt. Door de aansprekende uit-
erlijk is deze all-round fleece zeker ook 
geschikt voor dagelijks gebruik.

Parka Rotterdam   

Fleece Anchorage2 Fleece Valdez  

Ascona  Wandelbroek

Jacket Toubkal  

Easy Regenbroek 
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WWW.HANWAG.NL

Tatra II GTX
Deze comfortabele trekkingschoen van Hanwag met een bovenwerk uit 
een hoogstaande kwaliteit nubuck en een waterdichte Gore-Tex® voering, 
heeft een lichtgewicht maar zeer stabiele opbouw. De Vibram® AW Integral 
zool heeft een optimale torsiestijfheid en biedt zo een uitstekende grip op 
onregelmatige ondergrond. Door de ‘Click Clamps’ veterogen, ter hoogte  
van het enkelgewricht, kun je 2 zones apart van elkaar veteren waardoor 
een optimale drukverdeling op wreef en scheenbeen mogelijk is. Hoewel 
|een zeer betrouwbare wandelmaat  tijdens zwaardere bergtouren, wordt  
de Tatra II GTX ook zeer regelmatig in de Nederlandse bossen gespot.

Banks
De verfijning van een Hanwag klassieker. Een volledig nubuckleren schoen 
voor wandelingen op vlak terrein tot en met lichte huttentouren. De Banks 
biedt puur wandelgenot. Verkrijgbaar met een leren of een Gore-Tex voering.

Gritstone II GTX
Deze klassieke sportieveling gaat graag mee op stedentrips, leent zich heel 
goed voor korte en langere wandelingen in het bos of op asfalt maar ook 
voor tal van andere outdoor activiteiten. Met een bovenwerk uit een mix van 
nubuck en Polyamide en de zeer goed dempende Vibram® Ultragrip II zool 
die zich goed af laat rollen, biedt deze lage wandelschoen een uitstekende 
ondersteuning aan je voet. De waterdichte en goed ademende Gore-Tex® 
houdt je voeten droog en zorgt voor een aangenaam voetklimaat.

Robin light GTX
De Robin Light GTX is een lichte en zeer comfortabele vrijetijdsschoen en 
laat zich ook graag dragen tijdens langere wandelingen op niet al te ruig 
terrein. De stabiele Hanwag Multifilm Light zool biedt een uitstekende 
demping en een soepele afrolbeweging. De Gore-Tex voering houdt  
de voeten droog en zorgt voor een goed voetklimaat.





RENEGADE GTX MID      
ALL TERRAIN CLASSIC

INNOX PRO GTX LO (Ws)      
ALL TERRAIN SPORT

SANTIAGO GTX     
TREKKING

CAMINO GTX      
TREKKING

INNOX EVO GTX LO Ws      
ALL TERRAIN SPORT

SASSA GTX MID Ws      
TREKKING

INNOX EVO GTX LO      
ALL TERRAIN SPORT

LADY LIGHT GTX      
TREKKING

MAURIA GTX Ws    
TREKKING

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.LOWA.NL



Wandelbroeken
• Waterafstotend
• Sneldrogend

Wandeljassen
• Waterdicht
• Ademend 
• Winddicht

Wandelschoenen
• Waterdicht
• Ademend 
• Robuust

Accessoires
• Alles wat 
 de wandelaar
 nodig heeft

Wandelplezier 
begint bij...

SCHOENMODE & WANDELSPORT
landgraaf

Heerlenseweg 34   -   6371 HS  Landgraaf
T 045 - 531 3001 - www.hendrikslandgraaf.nl

Heerlenseweg 34 · 6371 HS  Landgraaf · T 045 - 531 3001
info@hendrikslandgraaf.nl · www.hendrikslandgraaf.nl


