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LOWA ALL TERRAIN SPORT SERIE
Naast de befaamde All Terrain Classic serie zoals bijv. de Renegade heeft 
Lowa nu ook lichtere wandelschoenen: de All Terrain Sport-serie. Deze 
bestaat uit lage (lo), quarter cut (qc) en mid modellen.

Het boven werk van deze wandelschoenen is van microvezel textiel en 
met GORE-TEX voering waterdicht en ademend gemaakt. Ze vallen op 
door hun leuke sportieve look.
Deze schoenen zijn bedoeld voor speedhiking, sportief wandelen, nordic 
walking, lange afstandswandelingen en voor comfort tijdens stedentrips. 

LOWA INNOX GTX EVO QC
Lichtgewicht, waterdichte sportwandelschoen met Dyna PU zool voor 
veel comfort en demping. (€ 174,95)

Sportieve look!

In dames en

 heren leest



MEINDL COMFORT FIT®

Meindl maakt een uitgebreide serie Comfort fit® wandelschoenen. Deze 
wandelschoenen hebben extra ruimte rondom de voorvoet, dus veel 
ruimte bij de kleine teen en geen beknelde zenuwen meer. De schacht is 
gevoerd met memory foam, die zich aanpast aan de vorm van de enkel.

MEINDL MATREI GTX
De eerste wandelschoen met Comfort fit® concept.

A/B wandelschoen met bredere voorvoet en MFS memory foam voering.
In dames- en heren leest (€ 219,90).

Dat heet

“Wellness voor de voeten”

In onze winkel het 

complete Comfort fit® 

assortiment verkrijgbaar. 

Zowel mid als laag.



MEINDL MFS VAKUUM®

De Meindl Vakuum Fit serie wordt gemaakt in drie breedtematen.

MEINDL VAKUUM FIT
Voor verdere verbetering van de pasvorm is de Meindl Vakuum Fit  
bekleed met Memory Foam in de voering; past zich aan de vorm van de 
voet aan, zeer comfortabel maar toch voldoende steun (€ 224,90).

De hak is voorzien 

van een Gore-tex 

stretch voering 

zonder naad.

Dames:

Smal - Middel  - Breed

Heren:

Smal - Middel - Breed



HANWAG BANKS GTX
Een echte A/B wandelschoen, dus geschikt voor asfaltwegen maar ook 
voor pittige tochten in het heuvelland (€ 189,95).

HANWAG GRITSTONE GTX
Lage wandelschoen met degelijke zool. Zeer comfortabel om mee te 
wandelen, maar wordt ook vaak voor alledag gebruikt (€ 169,95).

Verkrijgbaar in 

dames- en herenleest 

en ook in “wide”.

Verkrijgbaar in 

dames- en herenleest 

en ook in “wide”.

In onze winkel hebben we veel speciale modellen van 

Hanwag; speciaal voor Hallux Valgus, brede voeten, 

leergevoerd, gore-tex gevoerd.



1. Jack wolfskin activate sky pant, women (€ 99,95).

2. Columbia fire side sherpa, women (€ 79,95).

3. Jack Wolfskin hazelton scarf, women (€ 27,95).
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MEER INSPIRATIE?

WWW.TONNOTERMANS.NL/SHOP-THE-LOOK



4. Jack Wolfskin Activate Sky pant, men (€ 99,95).

5. Jack Wolfskin Red River Shirt, men (€ 69,95).

6. Lowa Renegade GTX Mid, men (€ 189,95).
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DEUTER SPEEDLITE 10
Deze rugzak weegt maar 350 gram, de ideale lichtgewicht dagrugzak voor 
wandelaars en reizigers. Ook verkrijgbaar in 15 en 20 liter (€ 49,95).

OSPREY ARIEL & AETHER SERIE
Dames en heren backpacks voor meerdaagse trektochten of verre reizen 
met een ventileren rugpand (vanaf € 249,95).
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* M.u.v. aanbiedingen. Kijk voor aanbiedingen in onze webshop.

Wij hebben deze folder met zorg samengesteld ondanks dat kan het voorkomen dat een 
product (tijdig) niet voorradig is. Fouten in artikelen, teksten en prijzen voorbehouden.
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