119.95

BARBER

V E DG L A

SCHORT

SLOVEN

Speciaal ontworpen voor de
kappersbranche, voorzien van
meerdere vakjes voor scharen,
kammen en borstels.
Een 3-in-1 schort dat om de hals
kan worden gehangen, gekruist
over de schouders of als sloof.
Het leer is bijzonder licht en
heeft een mooie vintage uitstraling.
Het barber schort is verkrijgbaar
in de kleur Vintage Cognac.

De Vedgla sloof, speciaal ontworpen voor de horeca branche,
is gemaakt van een bijzonder
licht leer en heeft een mooie
vintage uitstraling.
De Vedgla sloof is verkrijgbaar
in een korte en een langere
uitvoering in de kleur Vintage
Cognac.

Materiaal: rundsleer.
Gewicht: 500 gram.
Lengte : 80 cm.
Breedte : 70 cm.
Dikte:
1.0 mm.

WILT U ONS

PRODUCT
BE TER LEREN
K E NN E N ?

S TA AT HE T MODEL
WA A R U N A A R Z O E K T
ER NIE T BIJ?

95
79.
Korte sloof.

89.95

Lange sloof.

Materiaal: rundsleer.
Gewicht: 300 gram /
500 gram.
Lengte: 40 cm kort 70 cm lang.
Breedte: 85 cm.
Dikte:
1.0 mm.

Edwin Lendering SALES MANAGER

+31 6 1032 2169 • edwin@oosterumleder.nl

Evert van Oosterum DIRECTEUR

+31 162 522 580 • evert@oosterumleder.nl
www.facebook.com/vedgla/
instagram @vedglaleather
www.vedgla.com
Wilt u uw schort laten personaliseren met een laseropdruk of cliché?
Wilt u een aangepaste offerte ontvangen voor een grotere hoeveelheid?

Neem dan contact met ons op!

By

LIVING LE ATHER
Bliek 20 • NL-4941 SG Raamsdonksveer • +31(0)162 522 580
info@oosterumleder.nl • www.oosterumleder.nl

DE L U X E

89.95

P R E MIUM

SCHORT

SCHORT

Deluxe schorten van Vedgla zijn
van hoogstaande kwaliteit.
Gemaakt van volnerf rundsleer
heeft het schort een grote
souplesse, de afwerking zorgt
voor makkelijk onderhoud.
Licht in gewicht is het een genot
het schort te dragen, ook voor
langere tijd.
Het schort is voorzien van een
groot voorvak en een handige
lus. De verstelbare schouderband en de riemen die zowel
voor als achter geknoopt kunnen worden, maken het schort
geschikt voor iedereen.
Dit universele schort kan
overal, waar gastvrijheid een rol
speelt, gebruikt worden.
Het Deluxe schort is verkrijgbaar
in de kleuren Zwart, Cognac,
Bruin en Donkerbruin en wordt
geleverd in een mooie cadeauverpakking.

Wat ons betreft het neusje van
de zalm! Gemaakt van ons eigen
SPRANG leer, waardoor het
schort een uitgesproken karakter krijgt. Het Premium schort
wordt comfortabel over de
schouders gedragen en heeft
daardoor een onovertroffen
draaggemak.
Speciaal ontworpen voor de
(semi-) professionele kok die het
heerlijk vindt om zijn of haar
gasten op een culinair hoogstandje te onthalen.
Maar ook de bartender, barista
of barber komt met de verschillende modellen goed voor de dag.
Het Premium schort is
verkrijgbaar in de kleuren
Cognac, Grigio/Verde en Ebano.
Vraag ook naar
het speciale SPLIT-model en
het Denim/Leermodel.

Materiaal: volnerf
rundsleer.
Gewicht: 750 gram.
Lengte: 80 cm.
Breedte: 75 cm.
1.6 - 1.8 mm.
Dikte:

89.95

89.

95

Materiaal: volnerf
rundsleer.
Gewicht: 1.100 gram.
Lengte: 85 cm.
Breedte: 64 cm.
1.6 - 1.8 mm.
Dikte:

189.95

189.95

189.95

