Dit is een Z
streek
100% zuiver
500 gram
aangebo

Houdbaar

OLIMPIA

De wereld
ligt weer
aan je voeten,
bij Hendriks
in Landgraaf.

TALISIA

JULIEN

BRADLEY

WORLD’S FINEST FOOTWEAR - MADE IN FRANCE

MADE IN G E R M A N Y
Carl Semler Schuhfabrik
Handwerk seit 1863

MODE.
WELLNESS.
K O M F O R T.

Het nieuwe leder-look
stretch materiaal combineert
alle bestaande Solicare Soft
voordelen met de
uitstraling van
echt leder.

alle modellen
met uitneembaar
voetbed

Nieuwe trendy stijlen
voor gevoelige voeten!

Modische schoenen
in 8 wijdtes
Schoenen met premium
comfort en functionaliteit
walking good - looking good - feeling good

Solidus
de comfort specialist!

Techno 03028 Nortec

Dutch 03927 Delft

e-Walk® 2.0 05882 Field

Evolution 03775 Epoch

Roll Moc 06227 Roll-Slipper

Travel 01525 Mile

Wally 06615 Bigfoot

Swing 03325 Rio

VOETEN
HOUDEN
VAN

SLECHT WEER OP ZIJN BEST
Waterdichte regenkleding van Fjällräven

Donkergrijze wolken en zware regen lijken misschien

somber weer, maar dat hoeft niet zo te zijn. Met de juiste
kleding blijf je droog en comfortabel, ongeacht eventuele
regenbuien. Bij Fjällräven worden al onze waterdichte
en ademende regenkleding gemaakt met onze gebruikelijke hoge duurzaamheidsnormen in gedachten. Met

100% gerecyclede materialen aan de buitenkant en een
fluorcarbonvrije impregnering, hebben we tijdloze en
functionele modellen die perfect zijn voor zowel dagelijks
gebruik of extreme avonturen. Wat u ook kiest, we zijn
er zeker van dat ze die sombere weersvoorspellingen net
iets beter zullen doen lijken.

www.fjallraven.nl

Parka Malmö

3L Jacket Charleroi

Of je nu fietst naar het werk of een
wandeling maakt, deze stoere parka
zal je niet misstaan. De jas is gemaakt
van tweelaags Venturi-materiaal, wat
wind- en waterdicht is. Bovendien
voelt het materiaal van de Malmö
heerlijk zacht aan. Zo kies je voor
optimale bescherming onder alle
weersomstandigheden.

Laat het voorjaar en de zomer maar
komen, want met het Jacket Charleroi
van Schöffel ben jij er helemaal klaar
voor. De jas heeft het zachte, aangename
gevoel van een softshelljas maar alle
functies van een hardshelljas. Het Jacket
is wind- en waterdicht en ademend.
Bovendien biedt de 4 way stretch
optimale bewegingsvrijheid. Het is dus
de perfecte keuze voor bergtochten in
de lente, zomer en herfst.

ZipIn! Fleece Columbus

Fleece Maidstone

Ontdek alle schatten van de natuur
met dit klassieke ZipIn! Fleecejack van
Schöffel. De fleece is erg licht en heeft
een laag pakvolume waardoor het vest
ideaal is om mee te nemen tijdens een
wandeling. Dankzij het microfleece is
het vest warm, sneldrogend en voert
het snel vocht af. Door de ZipIn! Functie
rits je het vest gemakkelijk in een
Schöffel buitenjack voor meer warmte
en bescherming als het weer verandert
tijdens een wandeling.

Een echte eyecatcher: het fleecejack
Maidstone van Schöffel met
bloemmotief past perfect bij elke
vrijetijdslook. Dit stijlvolle vest houdt je
niet alleen heerlijk warm, maar droogt
ook snel en voert vocht makkelijk
van het lichaam af. Bovendien zorgt
de 4-way stretch voor onbeperkte
bewegingsvrijheid. Twee buitenzakken
met ritssluiting zijn perfect voor het
veilig opbergen van kleine spullen.

Short Silvaplana
Het Short Silvaplana van Schöffel
is een technische wandelshort met
een geweldige pasvorm. Gemaakt
van comfortabel materiaal waardoor
het optimale bewegingsvrijheid en
slijtvastheid biedt. Ideaal voor wandelen fietstochten waar niets jouw
bewegingsvrijheid in de weg moet
staan. Ook heel praktisch zijn de twee
steekzakken met rits en een elastische
tailleband. Een functioneel Short met
een uitstekende UV-bescherming voor al
je avonturen in de buitenlucht. Geleverd
inclusief riem.

Rok Monte d’Oro
De Schöffel Monte d’Oro rok heeft
de zomerse look van een rokje en
het comfort van een korte broek. De
Monte d’Oro ziet eruit als een rok,
maar beschikt over een geïntegreerde
short. Ideaal als je er bijvoorbeeld
ook mee wilt fietsen. De rok heeft
een unieke verkoelende werking
en is vocht absorberend. Daarnaast
is de rok voorzien van handige
opbergmogelijkheden waardoor jij al je
spulletjes kwijt kunt.

Hou je er een sportieve levensstijl op na, dan is de kledingcollectie
van Schöffel je op het lijf geschreven. Kwaliteit en functionaliteit
worden hoog in het vaandel gedragen. Schöffel garandeert je een
sportieve outdooroutfit die je nog meer zin geeft om actief bezig te
zijn en op pad te gaan.

PUUR

WANDEL
GENOT
BANKS
De verfijning van een Hanwag klassieker. Een
comfortabele

trekkingschoen,

gemaakt

van

hoogwaardig nubuck leer. Voor wandelingen op
vlak terrein tot en met lichte huttentouren. Voorzien
van extra ruimte in de voorvoet voor een verbeterd
loopcomfort. Het PU foam in de tussenzool zorgt voor
een voelbaar betere demping en een goede afrol. De
Banks biedt puur wandelgenot. Verkrijgbaar met een
leren of een Gore-Tex voering.

CLIFFSIDE GTX
Comfortabel,

licht

en

vormstabiel

-

door

de

combinatie van optisch aantrekkelijk leer, functionele
waterdichte Gore-Tex voering en een sportieve
look, is de Cliffside GTX een echte allrounder. De
combinatie van geolied en gewaxt suède is zeer
vormstabiel en biedt een hoog klimacomfort. Door
de diepliggende vetersluiting is de schoen makkelijk
aan diverse voetvormen aan te passen en geeft hij
een goede ondersteuning. Net zo sportief als zijn
look is ook de goed dempende en geprofileerde zool.

WWW.HANWAG.NL
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SCHOENMODE & WANDELSPORT

Wandelbroeken
• Waterafstotend
• Sneldrogend

Wandeljassen
• Waterdicht
• Ademend
• Winddicht

Wandelschoenen
• Waterdicht
• Ademend
• Robuust

Accessoires
• Alles wat
de wandelaar
nodig heeft
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