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Het schoenmakersvak zit in het DNA van de familie Meindl. Al meer dan 300 jaar ontwikkelen 
ze volgens eeuwenoude tradities schoenen met de hand. Het nieuwste hoogstandje: Meindl 
schoenen met de Gore-Tex Surround technologie.
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Opererend vanuit het Zuid-Duitse plaatsje  
Kirchanschöring vervaardigt het familiebedrijf 
jaarlijks ruim één miljoen paar schoenen. Het  
is daarom niet zo verwonderlijk dat je overal ter 
wereld wandelaars met Meindl’s ziet. Van de 
Australische outback tot de Zuid-Amerikaanse 
jungle en van de Afrikaanse woestijn tot de  
Zwitserse Alpen. Ondanks deze enorme schaal 
gaat elk paar door honderden handen voor het  
de fabriek verlaat. Alles onder het motto: alleen 
kwaliteit telt.

Gore-Tex Surround
Om wandelaars van comfortabele schoenen te 
voorzien, gaat voor Meindl geen productontwik-
keling een (technische) stap te ver. MFS Memory 
Foam, Air Revolution of vacuum MFS techniek; 
het zijn allemaal innovaties uit de Meindl-koker. 
Maar de wandelgigant kijkt ook buiten de fa-
brieksdeur.  

Hierdoor biedt Meindl deze zomer enkele dames- 
en herenmodellen aan met de nieuwe Gore-Tex 
Surround technologie. Deze slimme constructie 
zorgt ervoor dat je schoenen rondom ademend  
en waterdicht zijn. En door klimatologische 
high-techtoepassingen zijn zweetvoeten tot een 
minimum beperkt, zelfs bij hoge temperaturen. 
Fijn, want met droge voeten heb je minder kans 
op blaren en irritaties. Ook niet onbelangrijk:  
de schoenen bieden meer steun en stabiliteit.  
Zelf proberen? Wie de schoen past…

B-SCHOENEN 
Elk type ondergrond vereist weer een andere schoen. Heb je daardoor geen 
idee wat voor soort schoen je nodig hebt? Om de keuze makkelijker te ma-
ken heeft Meindl haar modellen ingedeeld in de categorieën A, B, C, en D, 
inmiddels gemeengoed in de wandelschoenwereld. Vooral de B-bergwan-
delschoenen - geschikt voor langeafstandswandelpaden, huttentochten over 
stenige bergpaden en alles wat daar tussenin zit – zijn erg populair.
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