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Zoetermeer, September 2018

Najaar- en Wintercollectie 2018
Nieuws.
Het grootste deel van de najaar en wintercollectie van 2018 is binnen. De
hoofdkleur deze winter is zwart. De lage schoen en de hoge laars zijn in opmars
maar op dit moment nog in mindere mate verkrijgbaar dan de hoge schoen en het
halfhoge laarsje. Wat opvalt deze winter zijn de bikerboots voor meisjes en de
neonkleuren die in jongensschoenen zijn verwerkt.

Merken die we hebben uitgebreid.
Afgelopen jaar zijn we gestart met het in Italië geproduceerde “Redzz”. Van dit
merk en van Jochie&Freaks hebben we meer ingekocht omdat de pasvorm en
kwaliteit ons bevalt. Op de website www.fidgety-fit.nl kunt u de volledige collectie
zien.

ToFF Shoes for You(th)!
In onze
merken
Gattino,
collectie

winkel voor de jeugd en de volwassenen hebben we schoenen van de
Redzz, Bull Boxer, AQA, Piedro, Twins&Trackstyle, Australian, Giga,
JJ footwear, Daumling, Est 1842 en Develab staan. De website om deze
te bekijken is www.toff-shoes.nl. (email: info@toff-shoes.nl)

Let op !
Voor het passen van de schoenen, graag sokken meenemen.
Heeft u vragen over schoenen, poetsen, slijtage, etc. Kijk dan eens op onze Website
www.fidgety-fit.nl onder het kopje Informatie. Mocht u daar geen antwoord vinden, dan
kunt u ons gerust bellen of e-mailen.
Mocht u geen prijs meer stellen op email van ons geeft u dat dan door bij uw volgend
bezoek aan de winkel of via ons E-mailadres fidgetyfit@planet.nl .

Uitverkoop van de najaar- en wintercollectie.
De vooruitverkoop (15%) start vanaf dinsdag 3 december 2018; de
reguliere uitverkoop (20%) op dinsdag 10 december 2018. U krijgt tzt
nog een herinneringsmail van ons.
Graag tot ziens in de winkel,
Het team van Fidgety Fit.

. . . en een schoen die goed zit is van . . .

