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Verkrijgbaar vanaf voorjaar 2017

HEREN

Kledingstuk    Volledige prijs Aankoopprijs KBF-leden Aankoopprijs sportkaders*

Waterdichte jas  Firewall Jacket (kleur blauw) 300 €   240 €   150  €

Fleece Baseline Jacket (kleur rood)  130 €  104 €   65 €

Donsjas Microlight Alpine Jacket (kleur rood) 230 €  184 €   115 €

Handschoenen Baltoro Glove (kleur zwart) 90 €  72 €   45 €

Latok Alpine Gaiter (kleur zwart)  70 €  56 €   35 €

DAMES  

Kledingstuk    Volledige prijs Aankoopprijs KBF-leden Aankoopprijs sportkaders*

Waterdichte jas Firewall Jacket (kleur blauw) 300 €  240 €   150 €

Fleece Baseline Jacket (kleur  blauw)  130 €  104 €   65 €

Donsjas Microlight Alpine Jacket (kleur blauw) 230 €  184 €   115 €

Handschoenen Baltoro Glove (kleur zwart) 90 €  72 €   45 €

Latok Alpine Gaiter (kleur zwart)  70 €  56 €   35 €

     

*Voor de (verplichte) bedrukking van het KBF- en winkellogo op de jassen wordt in iedere winkel 10 € extra gerekend.
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Verkrijgbaar vanaf voorjaar 2017

(Prijzen zijn “vanaf”, afhankelijk van de uitvoering)

 A167, A168, A180, A402, A403, A412 - Evil Eye Halfrim 

Lichtgewicht multisportbril. Deze bril is leverbaar in drie maten en 

verschillende uitvoeringen.

A196, A197, A191, A192 - Tycane (leverbaar in 2 maten)

Deze perfect aansluitende outdoorbril wordt geleverd in diverse 

uitvoeringen. De Tycane outdoor heeft een afneembare foammous-

se en elastieken headstrap.

A178, A179 - Tourpro (leverbaar in 2 maten)

De perfecte mix tussen lifestyle en sport. 

Estetisch een heel mooie bril.

A193, A194, A418, A419 - Evil Eye Evo (leverbaar in 2 maten)

Volledig omsluitende multisportbril met panoramisch gezichtsveld. 

Leverbaar in verschillende maten en uitvoeringen. 

A184 - ID2 Pro

Deze goggle heeft veel prijzen mogen ontvangen op sportbeurzen 

en onderscheid zich door zijn pasvorm, dual frame layer en over-

zetlens. Een categorie 3 lens  en een categorie 1 lens zijn bijge-

leverd. Past op vrijwel iedere helm. Leverbaar in diverse kleuren. 

AD80 - Backland 

Deze lichtgewicht  frameless goggle onderscheid zich door een uit-

stekende prijs kwaliteit verhouding. Groot panoramisch gezichts-

veld. Leverbaar in diverse kleuren. 

A731 optical clip is leverbaar voor sportbrillen en goggles. 

De lichtgewicht adidas brillen onderscheiden zich door hun lichtgewicht frame en glazen van hoogwaardige kwaliteit. De optische zuivere glazen 

zijn krasvast en bieden 100% UV protectie tegen schadelijk licht Het uitgebreide gamma aan lenzen biedt lichtstabiliserende,fotochromatische en 

polarized filters. 

De monturen bieden diverse instelmogelijkheden zoals het inclineren van de pootjes en een verstelbare neusbrug wat zorgt voor een optimale 

pasvorm. Het flexibele lichtgewicht materiaal(SPX kunststof) van het frame zorgt voor een optimaal draagcomfort  zonder hinderlijke drukpunten 

achter de oren of op de neus. 

Voor de brildragers is er een optical clip in waardoor de bril op sterkte gedragen kan worden. Een aantal brillen kan worden uitgerust met een foam-

mousse en elastieken rekkers zodat deze ideaal zijn bij lange wandelingen of expedities.

De aangeboden brillen hebben:

- verwisselbare glazen

- uitneembare pootjes (na val bijv.)

- vervangbare siliconen neusjes  

   Volledige prijs Aankoopprijs KBF-leden Aankoopprijs sportkaders

Evil Eye Halfrim   159 €  127,2 €   79,5 €

Tycane   149 €  119,2 €   75,5 €

Tourpro   159 €  127,2 €   79,5 €

Evil Eye Evo  169 €  135,2 €   84,5 €

ID2 Pro   209 €   167,2 €   104,5 €

Backland   99 €  79,2 €   49,5 €

Optical clip  49,95 €  geen korting  geen korting

Alle modellen zijn in meerdere kleuren leverbaar. Meer informatie bij uw dealer.
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verkrijgbaar 15/09/2016 tot 31/08/2017

HEREN

Kledingstuk    Volledige prijs Aankoopprijs KBF-leden Aankoopprijs sportkaders*

Häglofs Synthetische lichtgewicht jas   

‘Vizor Hood’ (kleur true black of blue inc)  230 €  184 €   115 €

Häglofs Softshellbroek ‘Clay Pant’

(kleur true black)     180 €  144 €   90 €

DAMES

Kledingstuk    Volledige prijs Aankoopprijs KBF-leden Aankoopprijs sportkaders*

Häglofs Synthetische lichtgewicht jas 

‘Vizor Hood’ (kleur bigarreau of true black) 230 €  184 €   115 €

Häglofs Softshellbroek ‘Clay Pant’,

(kleur true black)    180 €  144 €   90 €

*Voor de (verplichte) bedrukking van het KBF- en winkellogo op de jassen wordt in iedere winkel 10 € extra gerekend. 
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H A G L … F S  L O G O T Y P E

BASIC LOGOTYPE. TO BE USED AS POSITIVE BLACK ON A LIGHT BACKGROUND 

PLEASE CONTACT HAGL…FS IF YOU REQUIRE ASSISTANCE OR ADVICE WITH THE APPLICATION OF THE LOGOTYPE

TEL +46 226 670 00, FAX +46 226 571 59


