
2020

DRAAGPLEZIER
COMFORT

SANDALEN
EN SNEAKERS

we love
SHOES

EEN FRIS BEGIN

VOORJAAR
ZOMER



EEN VERRIJKEND 
EFFECT VOOR HET

Fijn, het voorjaar komt er weer aan! 
Dat betekent sneakers aan de voeten. 
Dit jaar zien we naast witte gympen ook 
veel andere kleuren, zoals taupe en beige. 
Voor de dagen dat de temperaturen 
hard stijgen hebben wij mooie sandalen 
geselecteerd, voor dat ultieme 
zomergevoel. Bij het selecteren van onze 
nieuwe schoenencollecties staan de 
trends, vakmanschap en (vooral!) 
kwaliteit centraal. In onze collecties is 
veel aandacht voor duurzaamheid, 
kwalitatieve materialen en comfort. 
Hoewel alles steeds sneller lijkt te gaan, 
nemen wij in de winkel graag de tijd voor 
een glimlach, persoonlijke aandacht en 
de beste adviezen. Nieuwsgierig naar de 
nieuwe collectie? Kom naar de winkel 
om de nieuwe schoenen te bekijken 
en te passen!

VOORJAAR

VERWEN-
PAKKET T.W.V. 100 EURO
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0.Bij aankoop van een nieuw paar 
schoenen maak je met deze voucher 
kans op een verwenpakket ter waarde 
van 100 euro.

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer:



K-Swiss sneakers zijn hip, 
praktisch en lopen zalig. 
Ga voor casual chic en laat 
je voeten de show stelen. 
Draag ze eens onder een 
lange jurk voor een stijlvol 
én sportief element. 
Succes gegarandeerd!
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PERFECT BIJ IEDERE OUTFIT

Klassieke
SMAAKMAKER

K-SWISS
COURT FRASCO II
leer | vetersluiting |
uitneembaar voetbed |
geperforeerde details

7995

K-SWISS
COURT CHESWICK
suède | vetersluiting |
uitneembaar voetbed |
vijf decoratieve strepen

5995

K-SWISS
CLEAN COURT II
leer | vetersluiting | 
uitneembaar voetbed

6995



BIJ DLSPORT 
KOMEN SPORT EN 

MODE SAMEN

ITALIAANSE 
TOUCH

DLSPORT
SNEAKER
leer combi | veter- en ritssluiting |
uitneembaar leren voetbed | 
verhoogde binnenhak

16995

DLSPORT
SNEAKER
leer combi | veter- en ritssluiting |
uitneembaar leren voetbed | 
verhoogde binnenhak 

DLSPORT
SNEAKER
leer | snake-accent | vetersluiting |
uitneembaar leren voetbed |
verhoogde binnenhak

16495 16495

DLSPORT
SNEAKER
leer | veter- en ritssluiting
uitneembaar leren voetbed

15995

Sneakers met



GOSH
NAAM
Non cum acillaborit, ut fugit 
maio. Dit enis moluptiis no-
bisqui quos dolut volut rem

0095
ITATE VOLEST, 
OMNIHIL MOLO-
RIOS ESSENIAM 
ENIAME AS SANT

GABOR
COMFORT
suède | snake-accent | veter- en ritssluiting |
uitneembaar voetbed | wijdte H

GABOR
SNEAKER
nubuck | veter- en ritssluiting | uitneembaar voetbed | wijdte F

GABOR
COMFORT
leer | snake-accent |
vetersluiting  |
uitneembaar voetbed | 
wijdte G

GABOR
ROLLINGSOFT
suède | veter- en ritssluiting |
uitneembaar voetbed |
wijdte G

Het Duitse schoenenmerk Gabor ontwerpt duur-
zame schoenen van hoge kwaliteit. De pasvorm is 
perfect en ze zijn er in verschillende wijdtematen.

GABOR
COMFORT
leer | veter- en ritssluiting | wijdte H

9999

9999

12499

14499

UITNEEMBAAR
VOETBED

9999
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12995

FLUITEND HET 
VOORJAAR IN OP 
WALDLÄUFER

HALLO 
VOORJAAR, 
HALLO 
SNEAKERS

COMFORTABEL

WALDLÄUFER
SNEAKER
leer | snakeprint | veter- en dubbele 
ritssluiting | uitneembaar voetbed |
wijdte H



WALDLÄUFER
SANDAAL
leer | snakeprint |
uitneembaar
voetbed |
wijdte H

WALDLÄUFER
SNEAKER
leer | vetersluiting | uitneembaar voetbed | wijdte H

11995

HET VOORJAAR ERVAAR 
JE MET BLOTE ENKELS 

EN SNEAKERS 

9995

11995

UITNEEMBAAR 
VOETBED

KLITTENBAND-
SLUITING

EN MOOI
COMFORTABEL

11995WALDLÄUFER
INSTAPPER
textiel | stretchmateriaal | 
wijdte H

WALDLÄUFER
SNEAKER
nubuck | veter- en 
ritssluiting | stretchleer | 
uitneembaar voetbed |
wijdte H
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COMMON 
PAIRS TRENDY EN ERG 

COMFORTABEL

COMMON PAIRS
MIA 19
leer | kurkzool | uitneembaar 
voetbed | klittenbandsluiting

6995

COMMON PAIRS
MIA 09
leer | print | uitneembaar voetbed  | 
dubbele klittenbandsluiting | kurkzool

6995

COMMON PAIRS
KIM 49
leer | veter- en ritssluiting  |
uitneembaar voetbed

8995

COMMON PAIRS
RUBY 22
leer | veter- en ritssluiting | 
uitneembaar voetbed

8995

COMMON PAIRS
KIM 49
suède | snake-accent |
veter- en ritssluiting |
uitneembaar voetbed

8995
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Design, comfort en de 
beste materialen
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VETER- EN 
RITSSLUITING

13995

AQA
SNEAKER
suède combi | veter- en ritssluiting |
uitneembaar voetbed

AQA
SNEAKER

leer | suède | snake-accent |
veter- en ritssluiting |
uitneembaar voetbed

AQA
SNEAKER
nubuck | veter- en ritssluiting | 
uitneembaar voetbed

AQA
SNEAKER
leer | uitneembaar voetbed

12995

AQA
SNEAKER
nubuck | veter- en ritssluiting | 
uitneembaar voetbed

12995

12995

v.a.13995

12995

AQA
SNEAKER

leer | vetersluiting |
uitneembaar voetbed
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VOETBED 
MET SCHOK-
ABSORPTIE

Wil je kans maken op één van deze sandalen? 
Houd onze Facebookpagina vanaf 20 april 2020 
in de gaten. 

                             OP 
EEN PAAR SANDALEN!

EINDELOOS 
DRAAGPLEZIER

MAAK KANS

5995

RIEKER
SANDAAL
klittenbandsluiting | 
zilveren applicaties | hakhoogte 55 mm

4995

RIEKER
SLIPPER
print |
klittenbandsluiting |
mozaïek suède

5995

RIEKER
SANDAAL
klittenbandsluiting |
zilveren ronde applicatie



6995 6995VETER- EN 
DUBBELE 
RITSSLUITING

RIEKER
SNEAKER
leer | veter- en ritssluiting

RIEKER
SNEAKER
geperforeerde details |
veter- en ritssluiting

RIEKER
SNEAKER

leer | uitneembaar
voetbed

6995



ECCO
FLOWT
nubuck | sluiting van elastiek |
lichtgewicht zool | microvezel voetbed VAN ECCO

HAUTE 
COMFORT

9995

11995

1299511995

ECCO
SOFT 7
nubuck | vetersluiting |
uitneembaar voetbed

9995

ECCO
FLEXURE RUNNER
zacht leer | vetersluiting | licht-
gewicht zool | uitneembaar voetbed

ECCO
SOFT 7 RUNNER
leer | vetersluiting | lichtgewicht 
zool | uitneembaar voetbed

ECCO
EXOSTRIDE
speed laces | uitneembaar
voetbed | extra schokdemping

DAMES



10995

10995

11995 11995 11995

BRUNOTTI
SNEAKER
suède | vetersluiting

BRUNOTTI
SNEAKER

nubuck | vetersluiting | 
uitneembaar voetbed |

lichtgewicht zool

ECCO
COLLIN
suède, nubuck en leer | vetersluiting |
lichtgewicht zool | uitneembaar voetbed

ECCO
EXOSTRIDE
yak leer | vetersluiting | extra schok-
demping | uitneembaar voetbed

ECCO
BYWAY
nubuck | vetersluiting | lichtgewicht 
zool | uitneembaar voetbed

UITNEEMBAAR 
VOETBED

HEREN
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De stijl van Australian
is casual met een vleugje 

fashion. Er wordt veel 
aandacht besteed aan 

duurzame materialen bij 
de ontwikkeling van deze 

schoenen. Voor de man die 
op zoek is naar kwaliteit, 

comfort én avontuur. 

Bij aankoop van 
een paar Australian-
schoenen krijg je 
drie paar sokken 
cadeau t.w.v. €9,95. 
Wees snel, op = op!

SOKKEN-
ACTIE AUSTRALIAN 

FOOTWEAR
CATENACCIO

leer combi | vetersluiting | 
uitneembaar voetbed

v.a.  14995



AUSTRALIAN FOOTWEAR
BROWNING
grijs en taupe | leer combi | 
uitneembaar voetbed

v.a. 13995

AUSTRALIAN
FOOTWEAR

BROWNING
blauw | 

leer combi | 
uitneembaar 

voetbed

AUSTRALIAN 
FOOTWEAR
CORNWALL
leer combi | vetersluiting |
uitneembaar voetbed

v.a. 10995

v.a.13995VETER- EN 
RITSSLUITING

AUSTRALIAN 
FOOTWEAR
CORNWALL
leer combi | vetersluiting |
uitneembaar voetbed

v.a. 10995

AUSTRALIAN 
FOOTWEAR
EMPIRE
leer combi | vetersluiting | 
uitneembaar voetbed

v.a. 12995

AUSTRALIAN 
FOOTWEAR
DEREK
leer combi | vetersluiting |
uitneembaar voetbed

v.a. 11995



6995

7995

Dé klassieker onder de 
witte gympen: K-Swiss. 
De Amerikaanse sneaker 
heeft zich van tennisschoen 
ontwikkeld naar onverslaan-
bare smaakmaker in het 
straatbeeld.

K-SWISS
CLEAN COURT II
leer | vetersluiting |  
uitneembaar voetbed

K-SWISS
COURT FRASCO II
leer | suède | vetersluiting | uitneem-
baar voetbed | geperforeerde details

K-SWISS
COURT CHESWICK
suède | vetersluiting | vijf decoratieve 
strepen | uitneembaar voetbed

5995

Aan de samenstelling van deze flyer is de uiterste zorg besteed. Niettemin kan het incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig)
voorradig is. Model-, kleur- en prijswijzigingen voorbehouden. In opdracht van ANWR - GARANT Nederland.


