
KA-BAR foedraal Korps Mariniers €39,65

                             

                www.1665.eu

  
  
  
Het 1665 team maakt kwalitatief goede leerproducten 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 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. 
  
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 ;-) 
  
  
* foto’s die getoond worden op het scherm kunnen afwijken met de werkelijke kleur als u het 
product in de hand heeft. Houd rekening met “ tint” verschillen. 
  
 



Holnieten nog niet gevonden, dit compenseren 
wij met een dikke tussenrand welke bovenaan 
dubbel gestikt is. 
  
Standaard krijgt de foedraal boven in 1665 
(komt overeen met merk KA-Bar). Midden loge 
korps en onderaan RNLMC maar er kan ook 
gekozen worden voor "Korps Mariniers" 
  
Foedraal wordt 1x naturel geolied 

Naam Voorletters en (voornaam)

Adres Postcode

Woonplaats Land

Telefoonnummer mobiel E-mailadres

Lederen Ka-Bar foedraal ;

KA-Bar foudraal (44,65)

Opdruk?

RNLMC

Korps Mariniers

Versturen per post;

Brievenbusenvelop T&T €4,00

Pakketpost T&T €6.00

Pakketpost aangetekend €8,75

Buitenland op aanvraag

Marine nr achterzijde riemlus;

Ja, vul opmerkingsveld in.

Nee

Opmerkingsveld

Vul het formulier in, sla het op uw pc op en verstuur dit formulier naar; KorpsRiem@gmail.com 
Het volledige portfolio staat nu op de website www.1665.eu. 

  

www.1665.eu 
  

LET OP: Het hele proces is handwerk, geen één hoesje is gelijk aan de andere. Het rode garen wordt machinaal gezet (met 
de hand kost dit 60 min.) en is heel mooi maar laat ook een evt. scheve zet zien. Kleur kan afwijken van het scherm.
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