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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

 Natuurrubber

 Zeer soepel

 Made in Europe

 Eerlijke productie

 Duurzaam

Yellow (85) Coral (384)Orange (849)

Pink (34) Fuxia (SK)

Red (32)

Purple (29)

Cobalt (06)Celeste (09) Lime Green (16) Forest (524)

Dark Blue (92)Dark Grey (26) Black (979)

Aqua (955)

Taupe (262)



Mint (909)

Sand  (874)

Lila (704)

Soft Pink (333)

Lemon (822)



Yellow (85)

Red (32)Fuxia (SK)

Forest (524) Dark Blue (92)

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

 Natuurrubber

 Zeer soepel

 Made in Europe

 Eerlijke productie

 Duurzaam



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

 Natuurrubber

 Zeer soepel

 Made in Europe

 Eerlijke productie

 Duurzaam

De Winterboot heeft een extra 

voering en binnenzool om te 

zorgen voor warme voeten in 

het winterseizoen. De laars sluit 

de kuit af door het tie-on koord. 

De laarzen worden in Europa 

handgemaakt van soepel 

natuurrubber. 

BERGSTEIN 
WINTERBOOT

Yellow (830) Fuxia (770)

Jeans (920)Red (32)

Forest (524) Black (979)

Dark Blue (92)



Bergstein sloffen zijn niet alleen 

hip om te dragen, maar geven 

gegarandeerd warme voeten 

tijdens de koude seizoenen. 

De sloffen zijn er voor alle 

kindervoetjes, maar ook voor 

die van papa en mama. Deze 

duurzame sloffen worden in 

Europa vervaardigd van zuivere 

scheerwol. De soepele latex zool 

zorgt voor een goede grip.

BERGSTEIN 
COZY

 Zuivere scheerwol

 Antislipzool

 Duurzaam

 Made in Europe

 Eerlijke productie

Yellow (29) Orange (12) Red (08)

Pink (22) Purple (107) Turqoise (36)

Forest (57) Cobalt (31) Dark Blue (21)

Beige (05) Grey (03) Black (01)



De Bergstein Fox geeft baby’s 

en kids warme voetjes tijdens de 

koude seizoenen. Deze duurzame 

slofjes worden in Europa 

vervaardigd van lambskin. De zool 

heeft antislip applicaties en een 

verstelbare klittenbandsluiting.

BERGSTEIN 
FOX

 Lambskin

 Antislip

 Klittenbandsluiting

 Made in Europe

Rosa (88)

Mogno (86)

Navy (25)



 Lambskin

 Antislip

 Eerste stapjes

 Verstelbare veter

 Made in Europe
Rosa (88) Rosa/Gold (Lux) (94)

Mogno (86) Taupe/Gold (Lux) (92)

De Bergstein Bambi geeft baby’s 

en kids warme voetjes tijdens de 

koude seizoenen. Deze duurzame 

slofjes worden in Europa 

vervaardigd van lambskin. De zool 

heeft antislip applicaties en een 

verstelbare vetersluiting.

BERGSTEIN 
BAMBI



De Bergstein Panda geeft baby’s 

en kids warme voetjes tijdens de 

koude seizoenen. Deze duurzame 

slofjes worden in Europa 

vervaardigd van lambskin. De zool 

heeft antislip applicaties en een 

verstelbare vetersluiting.

BERGSTEIN 
PANDA

 Lambskin

 Antislip

 Eerste stapjes

 Verstelbare veter

 Made in Europe

Gris (77)

Mogno (86)

Navy (25)



Silver (299) Gold (899)

Dé  Rainboots en Cozy in de 

kleuren goud en zilver, dat is 

écht glamour. Voor de speciale 

momenten zoals Kerstmis of een 

feestje, maar natuurlijk ook voor 

iedere dag waarop geschitterd 

mag worden. 

BERGSTEIN 
GLAM

Silver (299) Gold (899)



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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BERGSTEINFOOTWEAR.COM

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


