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GET LOST
IN THE
RIGHT
DIRECTION
Brandbook

HET NIEUWE
GRISPORT
Grisport brengt outdoor fans naar nieuwe
werelden. Er is een brede keuze aan high
performance schoenen in de verschillende
werelden van Walking, Hiking, Trekking, Boots,
Travel en Active.

PASSIE VOOR
DE WANDELSPORT
Elke collectie heeft zijn eigen verhaal en
identiteit. Hiermee laat Grisport zien dat het
de passies en daarmee de werelden van
wandelaars en outdoor fans kent en begrijpt
waar het écht om draait tijdens een tocht door de
stad, de bossen of de bergen. Zo biedt Grisport
niet alleen een high performance product, maar
tegelijkertijd ook een merk dat naadloos aansluit
bij de lifestyle.

A WORLD
TO DISCOVER
Ontdek ‘Het nieuwe Grisport’ in ons inspirerende
brandbook. Bekijk de volledige collectie op onze
website Grisport.nl.
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MAKE
THINGS
HAPPEN

WA LK ING
OUTDOOR

Genieten van een blok je om, een wandeling in
het bos of gezellig samen op pad tijdens een
wandelevenement. De Walking collectie van Grisport
biedt hiervoor stevige wandelschoenen voor vl ak en
licht onverhard terrein. De zolen van deze schoenen
zorgen voor een goede af wikkeling van de voet en
bieden een goede steun, demping en stabiliteit.
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WA L K I N G

WA L K I N G
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“Toen de hele groep
nog compleet was…”

YOUR
STORY
STARTS
HERE
#walk ing #walk #walk s #l andsc ape
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WA L K I N G

ALLE SPANNENDE
VERHALEN BEGINNEN MET:
‘ER WAS EENS…’
JOUW VERHAAL BEGINT HIER.
EN HOE HET STRAKS AFLOOPT,
WEET ALLEEN JIJ…

WALKING
TRAVEL LOW

GRISPORT.NL
WA L K I N G
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De Travel Low is een schoen uit de Walking collectie van Grisport. Deze lichtgewicht
wandelschoenen zijn geschikt voor vlak en licht onverhard terrein. De schoenen zorgen
voor een goede afwikkeling van de voet en bieden een goede demping en stabiliteit. De
Travel Low is uitgevoerd met een Vibram zool. Deze staat garant voor een kwalitatief
hoogwaardig onderwerk van de schoen. Het biedt comfort, kwaliteit op lange termijn en
perfecte controle op de ondergrond. De schoen is voorzien van een R-system, dit is een
sterke van nylon gemaakte cambreur en zorgt voor maximale stabiliteit. Het waterdichte
en ademende Spo-Tex membraan is tussen de verschillende lagen van de schoen verwerkt.
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STEVIGE
NEUSKAP

VIBRAM
NEW TRAVEL
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WA L K I N G

2

ANATOMISCH
VOETBED
UITNEEMBAAR

SPO-TEX
WATERDICHT
& ADEMEND

4

NUBUCK
KWALITEITSLEER

5

STABILITEIT
& DEMPING
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WA L K I N G
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TAKE
A HIKE

HIKING
OUTDOOR

Wan delen b li j f t een van de m ees t p o p ul ai r e o ut do o r
ac t i vi t ei t en . S t eeds m eer m en s en t r ek k en er o p u it
i n de n at uur . De wan dels c h o en en ui t de c at ego r i e
T r ek k i n g h eb b en een h o ger e s c h ac h t en een go ed
p r o f i el. H et z i j n s t evi ge allr o un d t r ek k i n gs c h o en e n
van wege de ext r a o n der s t eun i n g en de b ui gz am e ,
s c h o k ab s o r b er en de z o o l.
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HIKING

HIKING
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THE NEW ANDEN FEATURES
De Anden is een schoen uit de Hiking collectie van Grisport. Deze stevige allround
wandelschoenen hebben een hogere schacht, een goed profiel en bieden extra
ondersteuning. De Anden is uitgevoerd met een Vibram zool. Deze staat garant voor een
kwalitatief hoogwaardig onderwerk van de schoen. Het biedt comfort, kwaliteit op
lange termijn en perfecte controle op de ondergrond. Het waterdichte en ademende
Spo-Tex membraan is tussen de verschillende lagen van de schoen verwerkt. De Anden is
voorzien van een uitneembaar anatomisch voetbed met een groot ademend vermogen.

TAKE
YOUR
TIME

VIBRAM
EXPLORER

1
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STALEN
DUURZAME
VETERHAKEN
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“Gebaande paden
zijn er om van af
te wijken.”

SPO-TEX
WATERDICHT
& ADEMEND

4

SCHACHT
GEVULD
MET FOAM

IN EEN WERELD WAARIN
WE ALTIJD REIZEN MET
EEN DOEL, IS HET SOMS
HEERLIJK OM DE REIS ZELF
ALS DOEL TE NEMEN.
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STABILITEIT
& DEMPING

7

R-SYSTEM

GRISPORT.NL
Maat: 36-47
Kleur: Beige, Black, Brown

#hik ing #hik e #hik es #hik ingadvent ures
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HIKING

HIKING
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TREKKING
OUTDOOR

WIFI
FREE

Ti jdens een bergtocht ma ak je al lopend k ennis me t
overweldigende l andschappen. He t is een avont uur
om te wandelen door nationale park en, woesti jnen en
gebergtes. He t wordt pas echt ontspannen me t he t
juiste materia al . De wandel schoenen uit de c ategorie
Trek k ing zi jn geschik t voor bergtochten of tochten
me t z ware bepak k ing op ru w terrein. De schoenen
hebben een meer technische c onstruc tie.
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TREKKING

TREKKING
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“Ik heb niet
alleen de berg
overwonnen, maar
vooral mezelf.”

GRISPORT.NL

DE PLEKKEN WAAR JE COMPLEET
ONBEREIKBAAR BENT, ZIJN
TEGENWOORDIG SCHAARS.
MAAR WIE ZE WEET TE VINDEN,
WIL ER NOOIT MEER WEG…

ON TOP
OF THE
WORLD
TREKKING
EXTEND

#trek k ing #climb #climbing #gobe yond
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TREKKING

TREKKING
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De Extend is een schoen uit de Trekking collectie van Grisport. Deze schoenen zijn geschikt voor
bergtochten of tochten met bepakking op ruw terrein. De schoenen hebben een meer technische
constructie. De Extend is uitgevoerd met een Vibram Ranger zool. Deze staat garant voor een
kwalitatief hoogwaardig onderwerk van de schoen. Het biedt comfort, kwaliteit op lange termijn en
perfecte controle op de ondergrond. De schoen is voorzien van een Support System, dit is een effectief
sluitsysteem rondom de hiel. Het is speciaal ontworpen voor een perfecte controle tijdens het
afwikkelen van de voet in alle fasen van de beweging. De schoen is voorzien van een R-system, dit is een
sterke van nylon gemaakte cambreur en zorgt voor maximale stabiliteit. Het waterdichte en ademende
Spo-Tex membraan is tussen de verschillende lagen van de schoen verwerkt.
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SUÈDE
KWALITEITSLEER

NATUURLIJKE
AFWIKKELING

5

7
CORDURA
SCHEURVAST

VIBRAM
RANGER

EXTRA
CONTROLE
RUW TERREIN
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TREKKING

2

4

SPO-TEX
WATERDICHT
& ADEMEND

SUPPORT
SYSTEM

6

TREKKING
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T R AV EL

DESTINY:
UNKNOWN

OUTDOOR

Een goede en c omfortabele schoen mag nie t ontbrek en
bi j he t reizen, op cit y trip of ti jdens een week end je
weg. De schoenen uit de Tr avel c ollec tie van Grisport
zi jn lichte schoenen me t ademende eigenschappen.
De zolen zorgen voor een soepele en goede
af wik k eling van de voe t me t voldoende demping,
stabiliteit en loopc omfort.
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T R AV E L

T R AV E L
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GRISPORT.NL

WHEREVER
YOU GO, BRING
YOURSELF

SOMS MAAKT HET NIET UIT WAAR JE
NAARTOE GAAT. ALS JE MAAR GAAT.

Tijd heb
je niet, die
neem je.

TRAVEL
ORLANDO

De Orlando is een schoen uit de Travel collectie van Grisport.
Deze lichtgewicht wandelschoenen zijn geschikt voor dagelijks gebruik
in de stad, als ook voor zorgeloze wandelingen op licht onverhard terrein.
Daarmee zijn ze zeer geschikt om mee te nemen op reis. De Orlando
zorgt voor een goede afwikkeling van de voet, biedt goede demping en

#tr avel #tr avelgr am #tr aveling #tr aveler
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T R AV E L

stabiliteit en heeft een ademende voering.
T R AV E L
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ENJOY
LIFE
TO THE FULLEST

ACTIVE
CASUAL

De Ac tive c ollec tie van Grisport is specia al ont wik k eld
om wandel a ars o ok in he t dageli jk s gebruik te
vo orzien van topk waliteit schoeisel . De schoenen
bieden een uniek dr a agc omfort en zi jn zeer licht in
ge wicht, gec ombineerd me t func tionele en technische
k enmerk en. De soepele zolen zorgen vo or een c orrec te
houding ti jdens l angdurig sta an en lopen.
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ACTIVE

ACTIVE
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GRISPORT.NL

THE NEW 43011 FEATURES
De 43011 is een schoen uit de Active collectie van Grisport. Deze collectie is speciaal
ontwikkeld om iedereen ook in het dagelijks gebruik van topkwaliteit schoeisel te voorzien.
De schoen biedt een uniek draagcomfort en is zeer licht in gewicht, gecombineerd met
gepatenteerde functionele en technische kenmerken. De Active zool heeft een speciale
constructie die ervoor zorgt dat elke beweging wordt opgevangen en helpt om de juiste
positie te behouden tijdens het lopen en langdurig staan. Het Spo-Tex membraan is
waterdicht en ademend.

COMFORT LEEST
DAGELIJKS
GEBRUIK

SOME THINGS
JUST GET
BETTER AND
BETTER
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LICHTGEWICHT

3

ACTIEVE
DEMPING
4

ADEMEND

5

LEDEREN
INLEGZOOL
UITNEEMBAAR

7

ACTIVE
ZOOL
6

DE MOOISTE
MOMENTEN ZIJN
DE MOMENTEN
DIE JE KUNT DELEN.

ANTI-SLIP

8

LANGDURIG LOPEN
EN STAAN

Maat: 40-47
Kleur: Black, Blue, Brown

#ac tive #ac tivelife #ac tiveliving
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ACTIVE

ACTIVE
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BOOTS
OUTDOOR

Bi j he t le ven buiten, om he t huis en in de
nat uur horen een pa ar sterk e l a arzen. De Boots
c ollec tie van Grisport biedt ste vige l a arzen me t
de sterk e en pr ak tische eigenschappen van een
wandel schoen. Op deze c omfortabele Grisport
boots beleef je de nat uur optima al .
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BOOTS

FIND THE
PERFECT SPOT
AND CALL
IT HOME
BOOTS
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“Heerlijk om
een paar dagen
helemaal
niemand tegen
te komen!”

WORK
HARD
PLAY
HARD
De Midland is een herenlaars uit de
GRISPORT.NL

SOMMIGE DINGEN KUN JE NIET
UIT BOEKJES LEREN.

Boots collectie van Grisport met een

BOOTS
MIDLAND

combinatie van suède en gevet leder.
De Midland is uitgevoerd met een
Vibram zool. Deze staat garant voor
een kwalitatief hoogwaardig onderwerk
van de schoen. Het biedt comfort,
kwaliteit op lange termijn en perfecte
controle op de ondergrond. De Midland

#boots #woods #wood #lumber jack
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BOOTS

is uitgewerkt met een ritssluiting.
BOOTS
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MATERIALEN & EIGENSCHAPPEN

Z ac ht e , so epe le sc hach t

Co m fo r tabe l sc h uim r ubb er
De tong is uitgevoerd met
zacht foam dat zich aanpast
naar de voet.
Pe esbe sc her m er

Vibram is wereldwijd marktleider in het

Cordura is een merknaam voor high

produceren van high performance

performance textiel. Het is een belangrijk

schoenzolen. Al meer dan 70 jaar staat

element dat verwerkt wordt in de

het Vibram logo garant voor een kwalitatief hoogwaardig

wandelschoenen van Grisport. Deze duurzame stof heeft het

onderwerk van de schoen. Bij het produceren van Vibram

kenmerk dat het bestand is tegen scheuren en slijtage.

Snelle r ip -pr o o f
vet e r sluit ng
P r em ium kwaliteit , st e r k,
st r et ch kalfslee r
Flexibe l buig punt
vo o r h e t
t e eng ew r ich t

zolen gaat het altijd om het maximale niveau van comfort,

D uur za m e
s ta l e n v e te r h a a k

kwaliteit op lange termijn en de beste prestatie voor het
specifieke doel van de zool: perfecte controle op elk type

Grisport stelt hoge eisen bij de selectie

ondergrond.

van leer. Het moet van topkwaliteit en

Anato misc he
uitneembare
binnenzo o l

uitzonderlijk comfort verzekerd zijn. Het

PU

leer heeft een ademend vermogen.
De zolen van Grisport zijn voorzien van een

Ver st evig de
ne uskap

tussenlaag van polyurethaan. Dit high-tec
materiaal is biologisch afbreekbaar en

Ve r st evig de
hielk ap

De schoenen van Grisport zijn voorzien

bevat lichte materialen waarin kleine luchtbellen voorkomen,

van een anatomisch voetbed. Het voetbed is uitneembaar

zodat de zolen extreem licht in gewicht zijn. Polyurethaan

en heeft een groot ademend vermogen. Daarnaast is het

biedt demping, is soepel en schokbestendig.

antibacterieel en gaat het geuren tegen.

Wat e r dich t e n
ad em end me mb r aan
Vibr am zo o l

Sch o kb est e ndig e
laag van po lyur e t h aan,
sp ecifiek lich t in g ew ich t

Vo cht ab so r be r e nd
e n isoler end

St ab ilise r ende laag van
m ulti-densit y r ubb e r

NEW HIKING De New Hiking zool is een klassieke zool in
zijn ontwerp en heeft een gemiddelde hardheid. Deze zool is
ontworpen voor langdurig comfort en biedt stabiliteit en grip
op zowel verharde als onverharde wegen.
Het Support System
is een effectief
Spo-Tex is een membraan dat tussen

De constructie van een Vibram zool: A) Uitneembaar

sluitsysteem rondom de hiel. Het

de verschillende lagen in de schoen wordt verwerkt. Het

systeem is speciaal ontworpen voor

membraan maakt de schoenen waterdicht, het kan van

een perfecte controle tijdens de

buitenaf de schoenen niet binnendringen. Door microfijne

afwikkeling van de voet in alle fasen van de beweging. De

poriën kan het transpiratievocht ontsnappen en blijven

pasvorm is altijd comfortabel en stabiel.

A

anatomisch voetbed B) Isolerende en ademende tussenzool C) Tussenlaag van polyurethaan: licht in gewicht D)
B

Stabiliserende laag van multi-density rubber E) Vibram

C

zool Een Vibram zool staat garant voor een kwalitatief

D
E

hoogwaardig onderwerk van de wandelschoen.

de voeten droog. Het originele Spo-Tex membraan biedt
uitstekende bescherming en comfort.
Het R-system is een sterke van nylon
gemaakte cambreur tussen de laag van
Gritex is een exclusief membraan van
Grisport. Het membraan wordt tussen de verschillende lagen

polyurethaan en de rubberen zool. Het
geeft maximale stabiliteit tijdens het wandelen.

in de schoen verwerkt. Schoenen die voorzien zijn van Gritex
zijn ademend en waterafstotend.
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M AT E R I A L E N E N E I G E N S C H A P P E N

M AT E R I A L E N E N E I G E N S C H A P P E N
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GRISPORT:
NEW ENERGY FOR
MAKING SHOES.

MADE IN ITALY
In de loop van de jaren heeft Grisport zich bewezen als
toonaangevende fabrikant van wandelschoenen door expertise,
technologie, innovatie, onderzoek & ontwikkeling als bouwstenen
in het productieproces te verwerken. Grisport is een echt Italiaans
merk en ondersteunt dit door het ‘Made in Italy’ label.

HET BEGON IN 1977 TOEN DE
EERSTE GRISPORT SCHOEN
WERD GEPRODUCEERD
DOOR DE ITALIAANSE
BROERS GRIGOLATO. ZO
ONTSTOND GRISPORT ALS
GESPECIALISEERDE PRODUCENT
VAN HANDGEMAAKTE
SCHOENEN VOOR WANDELEN
EN VRIJETIJDSBESTEDING.
VANDAAG DE DAG HEEFT
GRISPORT MEER DAN 2000
WERKNEMERS IN DIENST
EN HEEFT DE FABRIEK EEN
OPPERVLAKTE VAN 40.000 M2.
GRISPORT.NL
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C O R P O R AT E

KWALITEIT HOOG IN HET VAANDEL
Grisport maakt gebruik van high-performance materialen,
leersoorten en membranen. Toch blijft de traditionele ervaring
van het schoenenvak aanwezig in de productie om iedere
schoen te voorzien van de kwaliteit en de details van een
handgemaakt product.

COMFORT OP DE EERSTE PLAATS
Een voortdurende missie van Grisport is het streven naar
wandelschoenen met de meest comfortabele pasvorm. Bij het
produceren van Grisport’s kwaliteitsschoenen worden ook een
mooi design en technologische eigenschappen niet vergeten,
maar comfort blijft altijd op de eerste plaats staan.

DUURZAAM PRODUCEREN
Grisport heeft strikte normen als het gaat om duurzaamheid
en bij het selecteren van de grondstoffen. De schoenen worden
geproduceerd op zonne-energie. De daken van de fabriekshallen
bestrijken 15.000m2 aan zonnepanelen. Dat levert 70% van de
kracht op dat nodig is tijdens de productie.
Grisport: new energy for making shoes.

#grisport #aworldtodisc over #antarshoe

C O R P O R AT E
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A WORLD
TO DISCOVER
GRISPORT
Antar Shoe
De Rietkraag 17
8082 AA Elburg, Nederland
GRISPORT.NL
antarshoe.nl

