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Worn with pride  

Gedragen met trots  

Op maat gemaakte lederen producten 

(met de hand gemaakt) bestemd voor 

overheidsinstanties en oud-militairen die 

trots zijn op hun eenheid.  

Wil jij je tafel beschermen tegen ontsierende kringen, 

vlekken of andere beschadigingen? Deze stijlvolle, 

zwarte onderzetters van 1665 bieden uitkomst! De 

leren onderzetters hebben een stoere uitstraling. Ze 

zijn geschikt voor zowel glazen als kopjes. Door het 

hittebestendige, waterafstotende design kun je deze 

onderzetters altijd en overal gebruiken. Het is ook le-

verbaar met een bijpassende houder voor zes onder-

zetters.  Kijk op de website naar alle opties en of ont-

werp je eigen onderzetter. 

Werkplaats mogelijkheden  Onderzetters 

Er zijn diverse opties om iets te laten ma-

ken of aan te passen naar eigen wens.  

Kijk eens op de website of neem vrijblij-

vend contact met ons op. 

www.1665.eu 

Het 1665 team onderneemt op persoonlijke titel en heeft niets te ma-
ken met het Ministerie van Defensie of handelt namens hen.  



Het 1665 team 

Het 1665 team bestaat uit oud Marinier Ad Stege-

man en Ninon Schutte, zadelmaakster & leerbewerk-

ster. Het team maakt kwalitatief goede leerpro-

ducten die volledig hand gemaakt zijn. Het is de 

charme van deze oude ambacht dat geen één 1665 

product 100% identiek is (wat wel zo zou zijn als het 

machinaal geproduceerd zou worden). 

De producten worden op bestelling vervaardigd en 

worden in onze vrije tijd gemaakt, meestal in de 

weekenden, de volgende dag leveren is er dan ook 

niet bij. De kwaliteit van het tuigleer en het gereed-

schap, alsmede de kennis van leerbewerking is de 

beste basis voor de 1665.eu producten. Degelijk en 

sterk. 

Ad en Ninon hebben een aantal producten gemaakt 

die geënt zijn op het trotse verleden van oud militai-

ren. Desgewenst kunnen er door u aangedragen 

ideeën vervaardigd worden, met uw eigen logo en of 

kleuren is dan mogelijk. 

Stevige rund leren riem van 4 cm breed. Deze riem is 

geschikt voor (bijna) alle broeklussen. De gesp past goed 

bij de riem en maakt de riem af. Wat de riem uniek 

maakt is het rode garen en het logo, hiermee kan de 

riem netjes gedragen worden of juist stoer. Het leer is 

vervaardigd uit één stuk leer en de bevestiging bij de 

gesp speciaal ontworpen om flexibel in te zetten. Hier-

door kan de riem niet afscheuren/slijten, zeer veer-

krachtig en ontworpen voor een levensduur van vele 

jaren. Leuk te combineren met een jeans of chino. Een 

musthave voor iedere stoere man die zijn outfit met 

deze riem helemaal afmaakt. Leuk om cadeau te geven 

of te krijgen! 

 

Deze 1665 zakmes hoesje is een luxe hoogwaardige 

lederen foedraal, van zwart leer, speciaal gemaakt voor 

je Buck-Knife, Leatherman of Victorinox mes. Hij heeft 

een lus waarmee je hem aan je riem, broekzak of tas 

hangt. Je sluit het foedraal af met een stevige druk-

knoopsluiting. Leuk om cadeau te geven of te krijgen! 

Op dit moment zijn er 6 hoesjes welke netjes sluitend 

passen bij onderstaande modellen. Op de website kun 

je de afmetingen  zien en vergelijken met je eigen zak-

mes.                      www.1665.eu 

KorpsRiem Multitool / zakmes  


