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Het geheim van GORE-TEX® textiel schuilt in het revolutionaire 
tweecomponenten membraan.
Het opgerekte PTFE-gedeelte van het membraan bevat meer dan 1,4 miljard 
microscopisch kleine poriën per cm2. Deze poriën zijn ongeveer 20.000 
keer kleiner dan een druppel water, maar ongeveer 700 keer groter dan een 
waterdampmolecuul. Water in vloeibare vorm kan dus niet door het GORE-
TEX® membraan dringen, maar waterdamp (transpiratie) kan er gemakkelijk 
doorheen.

Het membraan bevat een oleofobe (of oliewerende) laag, die waterdamp 
doorlaat maar voorkomt dat er mogelijke verontreinigingen, zoals oliën, 
cosmetica, insectwerende sprays en voedingsmiddelen in de poriën dringen.
Het resultaat is een volledig waterdicht, winddicht en goed ademend 
membraan.

Ieder vorm van jacht wordt gekenmerkt door verschillende omstandigheden. 
Jagen in warm of koud weer eisen verschillende soorten kleding. Daarom is 
ieder product ontworpen voor de verschillende omstandigheden waarmee we 
tijdens het jagen te maken krijgen.

Voor de constructie van het GORE-TEX® laminaat verbinden wij het 
GORE-TEX® membraan tussen de hoogwaardige stoffen waardoor er een 
zeer goed ademend vermogen ontstaat. Dit laminaat kan gebruikt worden 
voor gehele kleding stukken maar ook voor een schoen of handschoen.   

GORE-TEX®
De eigenschappen van het GORE-TEX®
Membraan in het kort:

• Duurzaam waterdicht
• Zeer goed ademend vermogen
• Extreem koudebestendig
• Super licht
• Bijzonder knikbestendig

Schoenen om te bersen 
De juiste schoenen spelen een belangrijke rol bij het bersen op grofwild. Zonder uit-
zondering is het gehoor bij grofwild zeer goed ontwikkeld en één verkeerde voetstap 
verraad onze aanwezigheid direct. 
De Lynx GTX® is ontwikkeld voor de gepassioneerde jager met als resultaat een 
extreem lichte, waterdichte, goed ademende en comfortabele bers schoen.
Het model Lynx GTX® wordt aangeboden in twee versies. De 6” hoge (15cm) van 
Sietex en de 9” (23cm) hoge uitvoering in Cordura.
Voor de meer ruigere omstandigheden komt de Big Game GTX® met zijn sterke zool 
en het duurzame Cordura buitenmateriaal in Realtree™ APG camouflage in aan-
merking. Alle Härkila schoenen op deze pagina zijn voorzien van het waterdichte en 
ademende GORE-TEX® membraan.

Lynx GTX® 9”
Art. 30 01 019 61 - M.O.® New Break Up
Maten 40-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 215,-

Lynx GTX® 6”
Art. 30 01 017 61 - M.O.® New Break Up
Maten 40-48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 189,-

Expedition 
Art. 17 01 023 99 - Zwart
Art. 17 01 023 11 - Grijs
Maten S-XL . . . . € 27,- 

Trekking 
Art. 17 01 021 11 - Grijs
Maten S-XL . . . . € 20,- 

Polypropylene Liner 
Art. 17 01 018 99 - Zwart
Maten S-XL . . . . € 14,- 

Härkila Leather care & waterproofer 
Art. 34 01 001 07 - Neutraal . . € 11,- 

Härkila Nubuck/Suede care & waterproofer 
Art. 34 01 002 07 - Neutraal . . . . . . . € 11,- 

Härkila Mink oil leather care 
Art. 34 01 003 07 - Neutraal . . . € 12,- 

Härkila PS™ Speciaal ontwikkeld 
voor bersen onder extreme 
omstandigheden. Stabilerings 
zones in het midden en de 
zijkanten garanderen een 
optimaal contactgevoel met de 
oppervlakte. Schokabsoberende 
EVA midden zool.

Onderhoud van uw schoenen 
Voor een langere levensduur van uw Härkila leren 
schoenen is behandeling van het leer tegen barsten en 
uitdroging noodzakelijk. Het leer blijft hierdoor soepel 
en sterk. Wij bevelen hiervoor de Härkila onderhouds 
producten aan.

Koude en niet comfortabele voeten kunnen een jachtdag bederven. Om uw voeten warm en droog te houden 
is niet alleen de juiste keuze van de schoenen belangrijk maar ook het dragen van de juiste sokken speelt 
hierbij een grote rol. De Härkila sokken zijn bekend voor hun vermogen om transpiratievocht snel af te 
voeren van de huid. En isoleren tegen koude omstandigheden. Maak uw keuze voor de perfecte combinatie. 

Jacht- en wandel sokken 

Big Game GTX® 10” Realtree™ APG
Art. 30 01 054 70 – Realtree™€APG
Maten 38-50 . . . . . . . . . . . . . . . € 239,-

De laatste 25 jaar hebben wij als Nederlandse jager grote veranderingen onder-
gaan. Door veranderende wetgeving en inkrimping van onze jachtgebieden zijn wij 
ons meer en meer gaan oriënteren op jachtmogelijkheden buiten Nederland. En 
die zijn er gelukkig nog volop. Zo is het gekomen dat wij van kleinwildjager meer 
grofwildjager zijn geworden in de breedste zin van het woord. Velen van ons jagen 
in Duitsland maar ook Polen, Hongarije, Engeland , Schotland en Afrika worden 
door de Nederlandse jager druk bezocht. Van Nederlandse jager zijn wij nu globale 
jager geworden.

Door deze veranderende en verschillende jachtmogelijkheden hebben wij een 
meer veelzijdige uitrusting nodig. Wind- en waterdichte kleding met een hoog 
uitademend vermogen voor de actieve jager, warme en geluidloze aanzitkleding en 
schoeisel voor de aanzit jager, goede camouflage kleding voor de bersende jager om 
maar een paar voorbeelden te noemen. En alles moet uiteraard comfortabel en liefst 
zo licht mogelijk zijn zonder verlies van functie of duurzaamheid.

En precies dit hebben ze bij Härkila perfect begrepen. Härkila ontwerpt en maakt 
haar producten volgens deze richtlijnen. Wij van Jachthuis Leimuiden zijn zelf 
actieve en veelzijdige jagers in binnen- en buitenland. Als wij iets geleerd hebben in 
de laatste 25 jaar is dat alleen het beste goed genoeg is. In deze brochure vindt u een 
zorgvuldig geselecteerde serie producten en de nodige informatie. Daarnaast kunt u 
altijd contact met ons opnemen voor een eerlijk en professioneel advies. 

Tot ziens in onze zaak of op onze webwinkel.

Team Jachthuis Leimuiden.

Voor al onze klanten en die het willen worden:
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OPTIFADE™
Tot op heden werden camouflage patronen ontwikkeld gezien vanuit het perspectief door 
het menselijk oog. Het nieuwe GORE OPTIFADE™ camouflage is wetenschappelijk 
gebaseerd op zoals wild ziet in kleur en contrastrijke veldomstandigheden. 
Zo werkt OPTIFADE™:

·  Micro-patronen van kleine pixels in diverse kleuren doen je vervagen in de achter - 
grond- op eenzelfde manier als de vlekken bij een luipaard die ervoor zorgen als deze  
in hinderlaag ligt niet gezien wordt door zijn prooi.

·  Macro-patronen van grotere vormen welke de symmetrie van het menselijk lichaam 
onderbreken die je onherkenbaar maken als predator – op eenzelfde manier zoals  
de strepen bij een tijger de vorm het lichaam onderbreken als deze de prooi aan het 
besluipen is.

U zult zien waarom bij traditionele camouflage, gebaseerd op nabootsing van de omge-
ving, u door het wild gezien wordt als een grijze massa en daardoor eerder kans op 
ontdekking heeft. Met Härkila GORE OPTIFADE™ vergroot u uw kansen en leert u de 
jacht op nieuwe manier ervaren. 

Q Fleece OPTIFADE™  
Camo

Gedurende een groot deel van het jachtseizoen is het 
vaak moeilijk om ongezien en stil te bersen. Q Fleece 
OPTIFADE™ is speciaal ontworpen om onge-
zien en zo geluidloos mogelijk te bersen. De zachte 
fleece en het zeer goed ademende membraan maakt 
het bersen eenvoudiger en meer comfortabel. Het 
OPTIFADE™ concealment patroon laat het men-
selijk silhouet perfect vervagen in de omgeving. Het 
fleece jacket is aan twee zijdes draagbaar en voorzien 
van GORE WINDSTOPPER® voor maximale 
bescherming en uitstekend ademend vermogen.

Q fleece OPTIFADE™  Camo hoed
Art. 18 01 045 64
Maten L-XXL  . . . . . . . . . . . . . € 42,-

Q fleece OPTIFADE™  Camo 
gezichtsmasker
Art. 18 01 046 64
Maten één maat  . . . . . . . € 29,-

Q fleece OPTIFADE™  Camo 
handschoenen
Art. 19 01 030 64
Maten M-3XL  . . . . . . . . € 55,-

Stealth
De Stealth serie is ontwikkeld voor de jager die zich 
onopvallend wil bewegen in het terrein. Het revoluti-
onaire OPTIFADE™ camouflage patroon is het eerste 
camouflage patroon dat ontwikkeld is gezien door de 
ogen van het wild en niet gezien vanuit het mense-
lijk oog. Stealth is optimaal voor de actieve jager die 
hoge eisen stelt aan een waterdichte en goed ade-
mende set met maximale bewegingsvrijheid en de beste 
camouflage. 

Stealth broek
Art. 11 01 073 64
Maten 48-58 . . . € 379,- 

Stealth korte jas
Art. 10 01 054 64
Maten 48-58 . . . € 525,-

Stealth pet
Art. 18 01 056 64
Maten M-XL  . . . . € 88,-

Q fleece OPTIFADE™ Camo broek
Art. 11 01 030 64
Maten 46-62 . . . . . . . . . . . . . .€ 259,-

Q fleece OPTIFADE™ Camo jas
Art. 13 01 030 64
Maten 46-62 . . . . . . . . . . . € 299,-
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Pro Hunter
De Pro Hunter serie is ontwikkeld voor de jager die 
een uitrusting zoekt voor ruige omstandigheden. Zoals 
de naam al aangeeft is deze serie gemaakt voor langdu-
rig gebruik onder extreme situaties maar met oog voor 
het detail. Het GORE-TEX® membraan zorgt voor 
bescherming tegen het weer en de duurzame buiten 
laag, waar Härkila 5 jaar garantie op geeft, bieden de 
optimale bescherming voor de jager in alle weers- en 
terreinomstandigheden.

Racoon
De Racoon serie karakteriseert de Härkila geest op zijn best. De 
Racoon serie is veelzijdig, innovatief, exclusief en een topkwali-
teit set. De geluidloze en isolerende tweelagen fleece is voorzien 
van het GORE-TEX® membraan voor perfecte bescherming 
tegen alle soorten weer. Racoon staat ook bekend voor hoog 
ademend vermogen, bewegingsvrijheid en zacht en licht materi-
aal. Hiermee is de Racoon set geschikt voor de veelzijdige jager 
ongeacht wat het weer zal zijn tijdens de jacht.

Pro Hunter broek 
Art. 11 01 003 31
Maten 46-58, 96-140, 150-158  . . . . . € 299,-

Pro Hunter Active broek
Art. 11 01 086 23
Maten 48-58 . . . . .€ 319,-

Pro Hunter hoed
Art. 18 01 001 23
Maten 57-61 . . . € 86,-

Pro Hunter pet, tweezijdig draagbaar
Art. 18 01 043 23
Maten M-XXL . . . . . . . . . . . . . . € 77,-

Pro Hunter korte jas
Art. 10 01 056 23
Maten 48-60 . . € 489,-

Racoon jas
Art. 10 01 034 31
Maten 48-60 . . . . . . . € 479,-

Racoon broek
Art. 11 01 045 31
Maten 48-60 . . . . . . . € 379,-

Pro Hunter jas
Art. 10 01 003 31
Maten 46-64 . . € 519,-

Pro Hunter Active handschoenen
Art. 19 01 047 23
Maten M-XL . . . . . . . . . . . . . € 89,-
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Visent
De Visent serie is gemaakt voor winterse omstandigheden. 
Voorzien van extra isolatie en gecombineerd met GORE-
TEX® membraan biedt het optimale bescherming tegen 
koud weer. Maar tegelijkertijd zorgt de zachte en lichte bui-
tenstof voor maximale bewegingsvrijheid en geeft de Visent 
serie een exclusieve uitstraling. Voorzien van vele details 
gemaakt voor de veel eisende jager.

Visent broek
Art. 11 01 074 38
Maten 48-60 . . . . € 439,-

Visent pet
Art. 18 01 048 38
Maten M-XL . . . € 82,-

Visent jas
Art. 10 01 055 38
Maten 48-60 . . .€ 659,-

Inuit
De Inuit is een mooi voorbeeld van innovatieve product ontwikke-
ling door Härkila. Deze schoen isoleert tot temperaturen van -90oC 
en biedt dus zo bescherming wanneer u aan het jagen bent in extreem 
winterse omstandigheden. De Inuit heeft het GORE-TEX® membraan 
en een vetersysteem voor eenvoudig en snel aan- en uittrekken. De 
Inuit schoen is onmisbaar voor alle jagers die graag jagen in winterse 
omstandigheden. 
Voor het jagen in een winters landschap heeft Härkila de Kiruna over-
trek set gemaakt welke comfortabel en eenvoudig over de jachtkleding 
gedragen kan worden. De Kiruna overtrek set is in Realtree™ APS en 
biedt de perfecte camouflage in het winterse landschap.
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Inuit GTX® 15” XL insulated
Art. 31 01 001 62 - M.O.® Winter Break Up
Maten 38-48 . . . . . . . . . . . . . . € 375,-

Inuit GTX® 15” XL insulated 
Art. 31 01 001 42 - Donkerbruin
Maten 38-48Q . . . . . . € 375,-

Härkila winter zool™ Ontwikkeld 
voor de sneeuw en extreem koud 
weer. Perfecte grip. Extra dikke 
geïntegreerde EVA midden zool voor 
optimale isolatie.  

Inuit binnen sokken 
Texel® Tundra verwisselbare  
binnen sok.
Art. 34 01 012 11
Maten 38-48 
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Oryx
De Oryx is een exclusieve Safari en casual serie van Härkila. De sterke katoen 
canvas stof maakt de serie duurzaam en zorgt voor een exclusieve en rustieke 
look. Ter completering van deze Safari look zijn de Härkila Rhino schoenen een 
perfecte keuze. Gemaakt van sterk en soepel buffelleer met een soepele zool is 
deze schoen ideaal voor de Safari.

Oryx broek
Art. 11 01 050 39
Maten 48-60 . . € 259,-

Oryx overhemd KM
Art. 14 01 022 71
Maten S-3XL. . . . . € 85,-

Rhino 6”
Art. 30 01 052 18
Maten 38-48 . . . € 199,-

Oryx overhemd LM
Art. 14 01 059 71
Maten M-3XL . . . € 89,-

Oryx korte broek
Art. 11 01 052 39
Maten 48-60 . . .€ 129,-

Oryx lichtgewicht broek
Art. 11 01 051 39
Maten 48-60 . . .€ 149,-

Oryx light vest
Art. 12 01 051 39
Maten 48-60 . . . € 199,-

Elegance
De gracieuze Impala antilope is de inspiratie geweest voor deze elegante en 
vrouwelijke collectie welke inmiddels een best seller is in Europa. Het zachte en 
exclusieve lamsleer met de afneembare bontkraag is gewoon thuis te dragen maar 
zal ook niet misstaan op een formeel etentje of op een trip in de countryside.
Een mooie aanvulling op de elegante uitstraling van de Impala serie is de nieuwe 
Blenheim GTX® leren laars van Härkila. Stijlvol en van een hoogwaardige kwa-
liteit met het waterdichte GORE-TEX® membraan. Deze laarzen zien er niet 
alleen goed uit maar zijn ook praktisch. Je kan je ermee vertonen in de stad 
maar ook in de countryside. De Blenheim GTX® is leverbaar in een dames- en 
herenmodel. 

Impala dames jas
Art. 10 01 027 41
Maten 36-46 . . .€ 389,-

Impala dames broek
Art. 11 01 027 41
Maten 36-44 . . .€ 249,-

Impala dames vest
Art. 12 01 027 41
Maten 36-48 . . .€ 289,-

Blenheim Lady GTX® 17”
Art. 30 01 056 84
Maten 36½-44. . . € 285,-
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Pro Hunter GTX® 10” Reinforced
Art. 30 01 018 71 - Donkergroen
Maten 38-50 . . . . . . . . . . . . . € 259,- 

Pro Hunter GTX® 7,5”
Art. 30 01 002 71 - Donkergroen
Maten 38-50 . . . . . . . . . . .€ 229,- 

Vibram® Tsavo Fire&Ice met 
Härkila SUPO™ middenzool
Geïntegreerde EVA 
middenzool met 
voorvoetafwikkeling controle 
en hielondersteuning.

Härkila schoenen
Härkila schoenen zijn ontwikkeld op basis van dezelfde eisen aan kwaliteit, func-
tionaliteit en pasvorm welke hebben gezorgd dat de Härkila jachtkleding tot de 
top is gaan behoren. Neem een paar Härkila schoenen in uw hand en zonder twij-
fel zult u vaststellen dat deze het beste zijn wat er op het moment te verkrijgen is 
op dit gebied. Op deze pagina staan diverse modellen die geschikt zijn voor ver-
schillende omstandigheden.
De Pro Hunter serie voor langdurig gebruik onder extreme en veel eisende 
omstandigheden.
De Big Game serie is optimaal voor het gehele jaar, draagt zeer comfortabel en is 
praktisch. De Big Game bestaat ook als een damesmodel.
De Stalker serie is een veelzijdige schoen, geschikt voor dagelijks gebruik maar 
ook voor de jacht in verschillende terreinen.

TM

Big Game GTX® 8” 
Art. 30 01 012 42 - Donkerbruin
Maten 38-50 . . . . . . . . . . .€ 229,-  

Stalker GTX® 7” 
Art. 30 01 015 42 - Donkerbruin 
Maten 38-48 . . . . . . . . . . € 169,-  

Härkila sport ortho™ 
Buitenzool met stevig profiel en geïntegreerde 
EVE midden zool welke zowel steun geeft 
als ook schok absorberend werkt. Ideaal 
voor in het bos en veld maar ook voor lichte 
bergwandelingen.

Jachthuis leimuiden
Tuinderij 15A
2451 GG  LEIMUIDEN

Tel: 0172 – 506593
mail: info@jachthuisleimuiden.nl
www.jachthuisleimuiden.nl

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
dr

uk
fo

ut
en

 e
n 

pr
ijs

w
ijz

ig
in

ge
n.


