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herenmodellen 
van  Mephisto.

                  
                  À bientôt! 

 WORLD’S FINEST FOOTWEAR, 
                              MADE IN FRANCE











Style m� ts         Style m� ts         
       Comfort       Comfort

alle modellen 
met uitneembaar
voetbed

voor normale, brede 
en gevoelige voeten
www.solidus.info

Style m� ts         Style m� ts         
       Comfort       Comfort

alle modellen 
met uitneembaar
voetbed

voor normale, brede 
en gevoelige voeten
www.solidus.info



03026 Ambient 06606 Why08100 Kansas Lady

VOETEN HOUDEN VAN

03026 Ambient01776 Chicago

--–-–-----–-–-–-–---–-–-–-–-–-–-–-–-–KOM DE WOLKY-COLLECTIE
BEKIJKEN BIJ HENDRIKS
--–-–-----–-–-–-–---–-–-–-–-–-–-–-–-–

W21179_Hendriks Landgraaf_adv_A4_W21_WT.indd   1W21179_Hendriks Landgraaf_adv_A4_W21_WT.indd   1 03-06-21   17:2903-06-21   17:29







www.f  lor i svanbommel .com



WWW.HANWAG.NL

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.

Alaska GTX
Comfortabel, robuust en uiterst veelzijdig - een absolute 
trekkingklassieker. De Alaska GTX kan alles aan, van 
dagtochten tot veeleisende hikes en wekenlange outdoor-
avonturen. Dankzij de GORE-TEX voering blijven je voeten ook 
bij modder en regen droog wat het risico op blaren aanzienlijk 
vermindert. De hoog opgetrokken schacht is geconstrueerd 
uit één stuk en stabiliseert en beschermt de enkelzone. Voor 
eeuwig en altijd: na vele jaren van gebruik kan de Alaska 
probleemloos verzoold worden om zo weer voor nieuwe 
tochten klaar te staan.



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.  

3in1 Jacket Krakau L

Ga voor optimale bescherming onder 
alle winterse weersomstandigheden met 
het 3in1 Jacket Krakau. De jas heeft een 
apart te dragen binnenjas waardoor de 
jas multifunctioneel is. 4-way stretch 
zorgt voor optimale bewegingsvrijheid 
waardoor je de lichtgewicht jas mee kunt 
nemen op al jouw avonturen. De Krakau 
is waterafstotend, winddicht en droogt 
snel. Ook verkrijgbaar voor heren. 

3in1 Jacket Partinello M

Laat het najaar en de winter maar komen 
want met het 3in1 Jacket Partinello van 
Schöffel ben jij er helemaal klaar voor. 
De jas heeft een uitneembare fleece 
binnenjas die je apart kunt dragen. De jas 
is wind- en waterdicht en ademend. Het 
is dus de perfect keuze voor bergtochten 
of wandelingen in de herfst met 
wisselvallig weer.  

Jacket Bastianisee L

Of je nu gaat wandelen in de bergen 
of op de fiets naar je werk gaat, deze 
stoere parka zal je niet misstaan. 
Deze waterdichte parka biedt 
dankzij de 4-way stretch uitstekende 
bewegingsvrijheid waardoor de 
Bastianisee klaar is voor al jouw 
avonturen. 

Fleece Jacket Anchorage

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 een lekker warme fleece 
wilt. De Anchorage biedt warmte op 
alle momenten waarop jij dat nodig 
hebt. Door het stijlvolle uiterlijk is deze 
all-round fleece ook zeer geschikt voor 
dagelijks gebruik.

Fleece Sweater Hewson

Ben je opzoek naar een veelzijdige 
fleece trui die je het hele jaar door kunt 
dragen? Dan is de Schöffel Hewson 
de perfecte oplossing. De trui is 
gemaakt met functionele en duurzame 
materialen. Microfleece reguleert je 
lichaamstemperatuur en zorgt ervoor 
dat de trui snel droogt. De Hewson is 
een echte eyecatcher en past bij elke 
vrijetijdslook. 

Muts Medford

Hou je hoofd heerlijk warm met deze 
stijlvolle en sportieve gebreide muts van 
Schöffel. De muts is aan de binnenkant 
gevoerd met fleece waardoor je oren 
beschermd worden tegen de kou. Perfect 
voor je dagelijkse fietstocht naar het 
werk of een winterse wandeling in het 
bos. 







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
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