
Exclusief BBQ schort vanaf €124,65

                 
          www.1665.eu

De producten worden op bestelling vervaardigd en worden in onze vrije tijd gemaakt, meestal in 
de weekenden, de volgende dag leveren is er dan vaak niet bij. De kwaliteit van het tuigleer en 
het gereedschap, alsmede de kennis van leerbewerking is de beste basis voor de 1665 producten. 
Degelijk en sterk. Desgewenst kunnen er door u aangedragen ideeën vervaardigd worden, met uw 
eigen logo en of kleuren is dan mogelijk. 
  
Kijk vooral op de website www.1665.eu naar meer info en detailfoto’s. hier kunt u de 
verschillende modellen en items bewonderen en houden wij u op de hoogte van nieuwe 
producten. Het dragen van een krijgsmacht emblemen is voorbehouden aan een gerechtigd 
drager van het onderdeel. Wees dus trots op wat u draagt maar sta niet voor joker als u niet 
gediend hebt bij het bewuste defensie onderdeel! 
  
Let op, het leer is een natuurproduct en alles wordt met de hand gemaakt dan wel samengesteld. 
Wij streven ernaar elk 1665 product uniek te maken maar overeenkomstig met elkaar. Zorgvuldig 
zullen wij het logo erin persen maar kan nog weleens een millimeter naar voren, achteren, 
omhoog of lager zitten als ook de riem gesp gaten ten opzichte van de andere riemen. Dit 
noemen ze ambacht ;-) 
  
Stoere BBQ Schort voor echte mannen. 
Dit leren schort is speciaal ontworpen voor de stoere man die onderscheid laat zien als het gaat 
om kwaliteit en duurzaamheid. Het schort is namelijk van dik meubel leer, wel 1,7 mm dik. 
Hierdoor is die wel zwaarder als de meeste leren BBQ schorten. Daarom zit er ook een mini 
Korpsriem die de trek kracht in de nek opvangt.  Het leren schort is ook langer en breder dan de 
meest aangeboden schorten. lengte 90 cm, breedte 70 cm en slijtvast (pas uiteraard op voor 
vuur, het is geen lasschort ;-) ). Kijk op de site voor voorbeelden en de opties! 
  
Duurzaam 
Het leer is een duurzaam product. Plantaardig gelooid in Europa volgens de normen die wij met 
elkaar hebben afgesproken. Het is geïmpregneerd om water en vet af te stoten, in leerland 
nomen wij dit een finished huid. Het schort is vanuit één huid gesneden, geen stukjes aan elkaar 
genaaid dus en geen popnagels.  Het logo is verhit in het leer geperst. Echter doordat het leer 
zacht van aard is kan het logo met de tijd diepte verliezen. 
  
Het schort is er in de basis volledig zwart of bruin leer. Ook de riempjes zijn naturel zwart of 
bruin zonder stiksel en er is geen loge erin geperst (kan wel). 
  
De Special editie zwart is voorzien van extra’s zoals 
•     Rode bies (10mm) op de zakken, Zijkanten of verticale strook onder musketonhaak. 
•     Heupriem, en passant, voorzien van rood stiksel met logo overdwars. 
•     Klittenband 
•     ‘Molle’ systeem op de beide ‘hand’ zakken 
•     Ronde ring tbv hand/the doek 
•     Musketon haak



Naam (gelijk aan bij uw bank) Voornaam

Adres

Woonplaats Postcode

Land Telefoonnummer

E-mailadres

Vink keuzes aan en omschrijf in het 
opmerkingsveld precies wat u wilt.

Basis Zwart                €116,65

Basis Bruin                 €116,65

Special Marns editie  €165,65

Punt.50 flessenopner  €13,65

Kleur accenten aangeven:

Kleur stroken op de zakken

1 Kleurstrook verticaal onder 
musketon

2 kleur stroken verticaal zijkant

Versturen via DHL. 1 keuze (DHL 
heeft tot nu toe 100% bezorgd)

Pakket thuis bezorgen €6,00

Niet bij de buren €7,00

Buitenland neem contact op

Anders, ophalen Leusden?

Gebruikt dit veld om duidelijkheid aan te geven als u andere wensen heeft dan de 
standaard. 

Vul het formulier in, sla het op uw pc op en verstuur dit formulier naar; KorpsRiem@gmail.com 
Lukt u het niet, invullen formulier, mail dan alle relevante info naar het mailadres. 

Overmaken op afroep (afhankelijk van voorraad)
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