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De missie van Bergstein is om kinderen een vrolijk, 
kleurrijk leven te geven waarin ze lekker zichzelf 
kunnen zijn. #HappytoB staat voor alles waar je 
blij om kunt zijn, met een kleine knipoog naar de  
B van Bergstein. 

Bergstein is razend populair onder meiden én jongens.  
De laarzen en sloffen zijn verkrijgbaar in vele, 
sprankelende kleuren en passen hierdoor perfect 
bij de belevingswereld van kinderen. 

BERGSTEIN 
#HAPPYTOB



Bergstein Rainboot  
Maten: 19-35  |  € 34,95

Dé bekende regenlaars voor jongens en 
meiden. Een veelgevraagd product dankzij 
de vele prachtige kleuren, het herkenbare 
design en de perfecte pasvorm. De laarzen 
worden in Europa handgemaakt van soepel 
natuurrubber. De Rainboot is katoen 
gevoerd en heeft een losse binnenzool. 

BERGSTEIN 
RAINBOOT



De kleur van ijsjes, spekkies en lavendelvelden. 
Bergstein presenteert vijf kleuren Rainboots  

in zoete pastelkleurtjes.  

v.l.n.r.: soft pink, lemon, mint, lila en sand.

PASTEL
C O L L E C T I O N

introducing



“Rawr.. achter het bladerdek van de jungle schuilt een leeuw. In de verte  
klinkt het getetter van een gigantische olifant en terwijl de warme 

avondzon door de bomen straalt, vliegt er een paradijsvogel voorbij.” 
Klinkt als de fantasie van een kind, toch? Deze verbeelding bood 

inspiratie voor de nieuwe kleuren Bergstein Rainboots. 

We gaan op avontuur in de jungle!

BERGSTEIN RAINBOOT
into the Jungle

v.l.n.r.: brick, ocher, stone, moss.
Vanaf januari 2021 in de winkels

PARADISE BIRD
#HAPPYTOBBERGSTEIN

Be your inner



Red (32) Forest (524)Dark Blue (92)Yellow (85) Pink (34)

#HAPPYTOBCLASSIC
Gezonde spanning en een dosis goede 
moed. We’re going back to school! Maar 
ook staat het herfstseizoen alweer 
voor de deur. De Happy to B Classic 
campagne staat in het teken van onze 
meest populaire kleuren, de Bergstein 
klassiekers: Red, Yellow, Pink, Forest & 
Dark Blue. 

Heb jij ze al op voorraad? Bestel snel  
bij via onze B2B-webshop en doe mee!



Van kanariegeel tot suikerspinroze. Van 
Koningsdagoranje tot Kerstmisrood en groen. 
Of je nu in de plassen stampt tijdens een frisse 
lentebui of knus de warmte op zoekt tijdens 
een koude winterdag. Juist de kleine, simpele 
momenten brengen kleur in het leven.

BERGSTEIN 
RAINBOOT

Natuurrubber

Zeer soepel

Made in Europe

Eerlijke productie

Duurzaam

Yellow (85)

Coral (384)

New Orange (849) Red (32)

Fuxia (SK)Pink (34)

#HAPPYTOBAPRINCESS
Bergstein geeft kinderen ruimte en vrijheid, 
creeërt nieuwsgierigheid en creativiteit.
Sluit aan op de belevingswereld van kinderen 
door de Rainboots op thema te presenteren. 

C O L L E C T I O N



Natuurrubber

Zeer soepel

Made in Europe

Eerlijke productie

Duurzaam

Lime Green (16) Forest (524)

Celeste (09) Aqua (955)

Black (979)

Dark Blue (92)

Bergstein geeft kinderen ruimte en vrijheid, creeërt 
nieuwsgierigheid en creativiteit. Sluit aan op de 
belevingswereld en creativiteit van kinderen door 
de Rainboots op thema te presenteren. 

#HAPPYTOBONADVENTURE

BERGSTEIN RAINBOOTcollection



De Bergstein Winterboot heeft een extra 
voering en binnenzool om te zorgen dat 
kindervoeten ook bij koudere temperaturen 
warm blijven.  De Winterboot heeft een 
tie-on koord om de kuit, voor stevigheid 
en comfort. De laarzen worden in Europa 
handgemaakt van soepel natuurrubber. 

BERGSTEIN 
WINTERBOOT

Bergstein Winterboot
Maten: 19-35  |  € 39,95

Natuurrubber

Tie-on koord Zeer soepel

Made in Europe

Eerlijke productie

Duurzaam



Dé bekende regenlaars voor jongens en meiden, 
maar dan als hip Chelsea model. Dit modische 
laarsje mag gezien worden. Of dat nu is tijdens 
het buitenspelen in het zomerseizoen of op 
de camping. Maar ook als mode-item gestyled 
onder een leuke outfit. De Chelseaboot is katoen 
gevoerd en heeft een losse binnenzool. 

BERGSTEIN 
CHELSEABOOT Yellow (85) Fuxia (SK)

Forest (524)

Red (32)

Dark Blue (92)

Bergstein Chelseaboot
Maten: 19-35  |  € 34,95

Natuurrubber

Zeer soepel

Made in Europe

Eerlijke productie

Duurzaam



Bergstein Cozy sloffen zijn hip om te dragen 
en geven gegarandeerd warme voeten 
tijdens de koude seizoenen. De Cozy is er 
al voor de eerste stapjes, maar ook voor de 
voeten van papa en mama. Deze duurzame 
sloffen worden in Europa vervaardigd van 
zuivere scheerwol. De extra buitenzool van 
het model Cozy zorgt voor een goede grip.

BERGSTEIN 
COZY Zuivere scheerwol

Duurzaam

Made in Europe

Eerlijke productie

Antislipzool

Bergstein Cozy
Maten: 19-38  |  € 29,95
Maten: 39-42  |  € 39,95

(black, grey en dark blue t/m maat 47)



Natuurrubber

Zeer soepel

Made in Europe

Eerlijke productie

Duurzaam

Gold (899)

Silver (299)

Regenlaarzen in de kleuren goud en zilver, dat is 
écht glamour. Voor de speciale momenten zoals 
Kerstmis of een bruiloft, maar natuurlijk ook voor 
iedere dag waarop geschitterd mag worden.

BERGSTEIN 
GLAM

C O L L E C T I O N



BERGSTEIN 
DISPLAY

De Bergstein display is aan twee zijden bedrukt en 
bevat naast een algemeen design, ook een thema. 

Plaats in uw winkel of etalage om mee te lopen 
met de campagnes die we voeren. 

Bestel de display in de B2B webshop.

Nieuw!
Elk seizoen ontwikkelen we een campagne. We 
gaan met onze stylist en fotograaf naar een mooie 
locatie voor een Bergstein fotoshoot. De beelden en 
campagnematerialen zijn gratis beschikbaar voor u 
als klant. We informeren u per e-mail zodra er nieuwe 
campagnes beschikbaar zijn.

Heeft u banners, beelden of bestanden op maat nodig? 
Vragen of specifieke wensen? Laat het ons weten via 
marketing@antarshoe.nl. We helpen u graag!

BERGSTEIN 
CAMPAGNES

BERGSTEINFOOTWEAR

BERGSTEIN_FOOTWEAR

VOLG BERGSTEIN 
op social media om de campagnes te volgen! 
In onze B2B-webshop plaatst u 24/7 een 
nabestelling of bestelt u in de pre-sale de 
nieuwe kleuren.



De momenten waarop we het meest van het leven genieten zijn de momenten waarop we 
ons ontspannen in de buitenlucht. Slenterend door de stad of over het warme strand in de 
zomer, wandelend door het bos in de herfst, stampend in de plassen en banjerend door de 

sneeuw in de winter. 

Antar Shoe heeft voor elk van deze momenten een uitgekiende collectie footwear. Met een 
scherp oog voor fashion trends importeert en distribueert Antar Shoe onder andere hippe 

slippers, comfortabele wandelschoenen en stijlvolle laarzen en snowboots. 

Stuk voor stuk internationale topmerken die zich met succes staande houden in de 
verschillende segmenten van de markt.

Antar Shoe. For the good things in life.

Antar Shoe  |  De Rietkraag 17  |  8082 AA  Elburg  
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ANTARSHOE.NL

BERGSTEINFOOTWEAR.COM

T   +31 (0)525 - 68 14 20
E   info@antarshoe.nl


