RIEMEN CATALOGUS
Muller&Sons en Miss Muller

Luxe mode-accessoires van Muller & Sons
De oorsprong van het merk ligt in 1853. Vader en zoon Muller begonnen met een
handel in leer, garen en toebehoren. In de jaren erna is Muller & Sons gegroeid
tot een modern merk als onderdeel van het overkoepelende Frans Muller Benelux B.V.. Een merk dat met aandacht accessoires voor mannen ontwikkelt,
hoofdzakelijk gemaakt van leer en garen of gericht op de verzorging daarvan.
Alle riemen worden met de hand gemaakt van het beste leer. Dat resulteert
in een stijlvolle uitstraling met een ambachtelijk tintje.
Muller & Sons Blaze 7.51821.00
adviesprijs vanaf € 49,99

805-blauw
805-blauw

Riem Original

Riem Classic

Riem Reptile

Riem Edgy

Lengtes:
Lengtes: 95,
95, 105
105 en
en 115cm
115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

802-cognac
831-rood

831-rood
815-wit

831-Rood
831-rood

806-bruin

801-zwart
801-zwart

Een musthave voor alle mannen. Deze riem past in veel outfits en is
verkrijgbaar in diverse kleuren. De Original is gemaakt van glad leer en
heeft een breedte van 35 cm.
ADVIESPRIJS VANAF: € 34,99
ART.
7.51950.00

801-zwart

810- donkerbruin

Een klassieker die in de kledingkast van iedere man thuis hoort. De riem is
eenvoudig vormgegeven maar met aandacht voor detail in de afwerking.
De breedte van 35 mm maakt de riem geschikt voor zowel een casual
broek als kostuum.
ADVIESPRIJS VANAF: € 32,99
ART.
7.51350.00

805-blauw

811-middenbruin

801-zwart

804-naturel

Deze luxe riem met een breedte van 35 mm is voor de man die durft.
De reptielprint geeft een gewaagde uitstraling. Bovendien is de riem
verkrijgbaar in verschillende opvallende, modieuze kleuren.
ADVIESPRIJS VANAF: € 44,99
ART.
7.51895.00

805-blauw810-donkerbruin

805-blauw

814-grijs

De luxe uitstraling van deze riem is te danken aan het gevlamde leer met
dubbele riembanden. Erg geschikt voor een casual look die net iets extra’s
kan gebruiken. Verkrijgbaar in vier moderne kleuren met een breedte van
35 mm.
ADVIESPRIJS VANAF: € 34,99
ART.
7.51681.00

Riem Casual

Riem Splendor

Riem Blaze

Riem Daimler

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

802-cognac

801-Zwart

801-zwart

805-Blauw

802-cognac

802- cognac
831-rood

802-Cognac

810-donker bruin

810-Bruin

De Casual riem is een musthave voor iedere man. Het strakke, frisse design
maakt deze riem geschikt voor elke outfit. De riem is met een breedte van
40mm wat robuuster waardoor hij, ondanks zijn eenvoud toch in het oog
springt.
ADVIESPRIJS VANAF: € 27,99
ART.
7.51103.00

801-Zwart

805-blauw

819-navy

801-zwart

819-Navy

810-donkerbruin

802-cognac

Splendor betekent Pracht. Een naam die goed past bij deze riem
van Nubuck. Nubuck is een materiaal dat rijk voelt en oogt. Deze luxe riem
heeft een breedte van 35 mm en is met aandacht voor detail afgewerkt.

De blaze is een stijlvol item. De drie kleuren waarin hij is uitgevoerd zijn
basic, maar intens waardoor de riem een unieke uitstraling krijgt. De Blaze
heeft een breedte van 35 mm.

Gemaakt van zacht suède is de Daimler een stijlvolle, casual herenriem.
Met een breedte van 35 mm is de riem geschikt voor een kostuum. Het
stiksel zorgt voor een verfijnde finishing touch.

ADVIESPRIJS VANAF: € 49,99
ART.
7.51922.00

ADVIESPRIJS VANAF: € 49,99
ART.
7.51921.00

ADVIESPRIJS VANAF: € 39,99
ART.
7.52008.00

Riem Prestige
Lengtes: 95, 105 en 115cm

856-Mahonie

801-Zwart

Voor de man met stijl! Met een subtiele print en een chique glans is
deze leren riem geschikt voor alle gelegenheden. De Prestige heeft
een breedte van 35 mm.
ADVIESPRIJS VANAF:
€ 44,99
ART. 		
7.52007.00

De firma Muller en Zoon, opgericht in 1853, had jarenlange ervaring in de
handel van leer, garen en toebehoren toen zij begin 21e eeuw van start gingen met het moderne merk Muller & Sons. Een merk speciaal voor mannen,
gespecialiseerd in luxe accessoires en het onderhoud daarvan. Vanuit dit
succes ontstond ook de behoefte aan een soortgelijk merk gericht op vrouwen: de basis voor Miss Muller.
Net als de riemen voor heren zijn ook de riemen van Miss Muller met de hand
gemaakt van het beste leer. De designs zijn met aandacht ontworpen en
sluiten perfect aan bij het modebeeld van de hedendaagse vrouw.

Riem
RiemType
Fizz

Riem
RiemBraided
Type

Lengtes:
Lengtes:
95,85
105
enen
95115cm
cm

Lengtes:
Lengtes:
95, 105
90en
cm115cm

7.51092.00

7.51092.00

831-rood
815-wit

855-donker000-kleur
blauw

000-kleur
831-rood

802-cognac
831-rood

801-zwart
000-kleur

802-cognac
000-kleur

000-kleur

Braided,
Deze luxede
herenriem
naam zegt
is gemaakt
het al, is een
van riem
Suède
van
engevlochten
uitgevoerd leer.
in vier
Debasisriem kan
op
kleuren
verschillende
die goedmanieren
passen bijworden
een wat
gedragen
zakelijke uitstraling.
en geeft een
De originele
breedte van
twist
aan
35 mm
demaakt
outfit. de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
ADVIESPRIJS:
€ 24,99
de riem stevig en minder
kwetsbaar. Het stiksel
zorgt bovendien voor een
ART.
7.52006.00
verfijnde finishing touch.

Riem
RiemPython
Type

RiemRiem
Suéde
Type
Snake

Lengtes:
Lengtes:
95,85
105
enen
95cm
115cm

Lengtes:
Lengtes:
95,85
105
enen
95cm
115cm
7.51092.00

845-python
831-rood
bruin

000-kleur

adviesprijs €29,99

000-kleur

De
Deze
robuuste
luxe herenriem
Fizz zorgtisvoor
gemaakt
een stoere
van Suède
look die
en bij
uitgevoerd
iedere stijlinpast!
vier basisDe Fizz
blijft
kleuren
subtiel
die door
goedde
passen
breedte
bij een
vanwat
25 mm.
zakelijke uitstraling. De breedte van
35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
ADVIESPRIJS:
€ 27,99
de riem stevig en minder
kwetsbaar. Het stiksel
zorgt bovendien voor een
ART.
7.52009.00
verfijnde finishing touch.

7.51092.00

Miss Muller Frost 7.51894.00

000-kleur 801-zwart 000-kleur

844-python
000-kleur
000-kleur
grijs

854-ocean
831-rood

000-kleur

Het
Deze
zachte
luxe herenriem
leer bevatis een
gemaakt
finish van
van een
Suède
stijlvolle
en uitgevoerd
python print.
in vier
Debasisriem is
25
kleuren
mm breed,
die goed
heeft
passen
een zilveren
bij een wat
gespzakelijke
en is afgewerkt
uitstraling.
met
Deeen
breedte
subtiele
van
schittering
35 mm maakt
in de
deprint.
riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
de riem stevig en minder kwetsbaar. Het stiksel zorgt bovendien voor een
ADVIESPRIJS:
€ 34,99
verfijnde finishing touch.
ART.
7.51982.00

000-kleur

000-kleur
807-chestnut000-kleur

000-kleur

Een
Dezefijne
luxesnake
herenriem
print zorgt
is gemaakt
voor een
van
moderne
Suède en
uitstraling.
uitgevoerd
Hetinzachte
vier basissuède
zorgt
kleuren
voor
dieoptimaal
goed passen
draagcomfort.
bij een watDe
zakelijke
riem heeft
uitstraling.
een breedte
De breedte
van 30van
mm.
35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
de riem stevig en minder
kwetsbaar. Het stiksel
zorgt bovendien voor een
ADVIESPRIJS:
€ 24,99
verfijnde finishing touch.
ART.
7.51849.00

Riem
Riem Type
Frost

Riem
Riem
Wildlands
Type

Riem Original

Riem Glossy

Lengtes:
Lengtes:
95, 85
105
enen
95cm
115cm

Lengtes:
Lengtes:
95, 85
105
enen
95cm
115cm

Lengtes: 85 en 95cm

Lengtes: 85 en 95cm

841-baby
831-rood
cheetah

806 -bruin

819-navy

7.51092.00

7.51092.00

813-donkergrijs

802-cognac
831-rood

838-okergeel

831-rood
000-kleur

801-zwart
000-kleur

818-taupe

819-navy
000-kleur

830-zand
000-kleur

000-kleur

842-zebra
000-kleur

843-panter
000-kleur

000-kleur

801-zwart

822-light grey

Het
Deze
zachte
luxe herenriem
suède geeft
is gemaakt
deze riem
van
een
Suède
elegante
en uitgevoerd
uitstraling.inDe
vier
riem
basisis
uitgevoerd
kleuren die in
goed
verschillende
passen bijkleuren
een wat
enzakelijke
heeft een
uitstraling.
breedteDe
van
breedte
20 mm.van
Een
passende
35 mm maakt
accessoire
de riemvoor
tevens
iedere
geschikt
outfit.met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
de riem stevig en minder kwetsbaar. Het stiksel zorgt bovendien voor een
ADVIESPRIJS:
€ 29,99
verfijnde finishing touch.
ART.
7.51894.00

Deze
De Wildlands
luxe herenriem
riemen iszijn
gemaakt
in verschillende
van Suède
prints
enuitgevoerd.
uitgevoerd in vier basiskleuren
Het ponymateriaal
die goed passen
geeft bij
deeen
riemen
wateen
zakelijke
opvallende
uitstraling.
structuur
De breedte
met een
van
35
dierlijke
mm maakt
uitstraling.
de riem
De riemen
tevens hebben
geschikt een
met subtiele
een kostuum.
breedte
Omdat
van 25
demm.
riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
de riem stevig en minder kwetsbaar. Het stiksel zorgt bovendien voor een
ADVIESPRIJS:
€ 34,99
verfijnde finishing touch.
ART.
7.51960.00

Riem
RiemType
Dot

Riem
Riem Wave
Type

Riem Shine

Lengtes:
Lengtes:
95, 85
105
enen
95cm
115cm

Lengtes:
Lengtes:
95, 85
105
enen
95cm
115cm

Lengtes: 85 en 95cm

7.51092.00

ADVIESPRIJS:
ART.

€ 24,99
7.51852.00

820 - zilver

Een elegante riem die mooi is dankzij de eenvoud van het ontwerp in
combinatie met een luxe afwerking van glanzend lakleer. De riem is met
zijn 20 mm extra verfijnd en zeer geschikt voor zowel een feestelijke outfit
als finishing touch van een meer casual look.
ADVIESPRIJS:
ART.

€ 24,99
7.51891.00

Riem houder

7.51092.00

805-blauw
831-rood

000-kleur

Deze riem is gemaakt van prachtig, gewaxt leer die de hoogwaardige
kwaliteit van de riem goed uitstraalt. De riem is verkrijgbaar in prachtige
natuurlijke tinten. De riem heeft een breedte van 25 mm.

801 - zwart

802-cognac
000-kleur

801-zwart
000-kleur

831-rood
802-cognac

000-kleur

Deze
Stoereluxe
riem
herenriem
van gevlamd
is gemaakt
glad leer,
vanafgewerkt
Suède en met
uitgevoerd
grote, zilverkleurige,
in vier basiskleuren
studs. De
die
bewerkte
goed passen
gesp bij
is een
eenechte
wat zakelijke
eye-catcher.
uitstraling.
De riem
De breedte
heeft een
van
35
breedte
mm maakt
van 25
demm.
riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
de riem stevig en minder kwetsbaar. Het stiksel zorgt bovendien voor een
ADVIESPRIJS:
€ 34,99
verfijnde finishing touch.
ART.
7.51953.00

801-zwart

805-blauw

Mooie riem gemaakt van glad leer van een hoogwaardige kwaliteit. De
naam ‘Wave’ komt van het golvende patroon waarmee de zilverkleurige
studs op de riem zijn aangebracht. De riem heeft een breedte van 25 mm
met een luxueuze bewerkte gesp.
ADVIESPRIJS:
ART.

€ 34,99
7.51952.00

819-navy

825-Rosé

820-zilver

Deze luxe leren riem heeft een finish van metallic geeft iedere outfit een
glamorous tintje. De riem is verkrijgbaar in drie trendkleuren en heeft een
breedte van 20 mm.
ADVIESPRIJS:
ART.

€ 22,99
7.51892.00

Met deze riemhouder kunt u de Muller & Sons en Miss Muller riemen
op overzichtelijke wijze in uw winkel presenteren. Omdat de houder
transparant is, leidt deze niet af van de riem. Het model zorgt ervoor dat
materiaal, print en de gesp goed zichtbaar zijn.
STUKPRIJS:		
ART.

€ 3,99
8.95037.00

Muller & Sons

Stappenplan: Riem inkorten

Cederspanner
Riem Type
Special

Muller & Sons
Riemonderleggers
Type

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

7.51092.00

7.51092.00

De riemen van Muller & Sons en Miss
Muller zijn heel gemakkelijk in te korten!
831-rood

1. De riem kort je in bij de aanhechting van de gesp.

831-rood

2. Bepaal jouw ideale riemmaat vanaf het middelste gaatje tot de gesp.
3. Leg de riem met de binnenkant naar boven.
4. Draai met een platte schroevendraaier het schroefje los. Nu komt de gesp los van de riem. Leg
het schroefje en de gesp apart.
5. Knip het overtollige stuk van de riem af met een leerschaar.

Een spanner van cederhout zorgt ervoor dat leren schoenen mooi in
model blijven en voorkomt plooien in het leer. De schoenspanner neemt
vocht
uit de schoenen 000-kleur
goed op. Dankzij de000-kleur
frisse geur van het hout
wor000-kleur
000-kleur
den eventuele geurtjes geneutraliseerd. Omdat de schoenspanner vering
heeft luxe
in zowel
de breedte
als de van
lengte
houden
ze schoenen
nogbasisbeter in
Deze
herenriem
is gemaakt
Suède
en uitgevoerd
in vier
model. die goed passen bij een wat zakelijke uitstraling. De breedte van
kleuren

35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is
verdikt met glad leer
en aan de randen is gestikt blijft
ADVIESPRIJS:
€ 39,99
de riem stevig en minder
stiksel zorgt bovendien voor een
ART. kwetsbaar. Het
4.50100.00
verfijnde finishing touch.

Deze luxe herenriem is gemaakt van Suède en uitgevoerd in vier basiskleuren die goed passen bij een wat zakelijke uitstraling. De breedte van
35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkantADVIESPRIJS:
is verdikt met glad leer
en aan de randen is gestikt blijft
€ 9,99
de riem stevig en minder
Het stiksel zorgt bovendien voor een
ART. kwetsbaar.8.95108.00
verfijnde finishing touch.

Riem met
TypeZilverknop
Cederspanner

BoxRiem
voorType
riemen

Lengtes: 95, 105 en 115cm

Lengtes: 95, 105 en 115cm

6. Pak de revolvertang en druk een gaatje in de riem op de plek waar het schroefje moet komen.
7. Plaats de gesp en het schroefje terug.

Taillemaat in CM
82 - 87
87 - 92
92 - 97
97 - 102
102 - 107
107 - 112
112 - 117

7.51092.00

=
=
=
=
=
=
=

Riemmaat
85
90
95
100
105
110
115

Gemaakt van het restmateriaal van onze riemen, zijn deze onderleggers
een prachtige aanvulling op iedere koffietafel. Het pakketje bestaat uit 6
onderzetters
printjes en kleuren.
Alle setjes zijn uniek.
Het
000-kleur in verschillende
000-kleur
000-kleur
000-kleur
geheel is afgemaakt met een stoer bandje dat alles bij elkaar houdt.

7.51092.00

831-rood

Een cederhouten schoenspanner is de basis van een goede verzorging
000-kleur
van000-kleur
de schoen. Door het
gebruik van deze 000-kleur
schoenspanner blijft000-kleur
de schoen
beter in model, worden geurtjes geabsorbeerd en vocht opgenomen. Het
Deze luxe herenriem
is gemaakt
van Suède
en breedte
uitgevoerd
in vier basisspansysteem
werkt zowel
in de lengte
als in de
waardoor
de
kleuren volledig
die goedinpassen
bij een
watblijft.
zakelijke uitstraling. De breedte van
schoen
in zijn eigen
vorm
35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
ADVIESPRIJS:
€ 39,99
de riem stevig en minder
kwetsbaar. Het stiksel
zorgt bovendien voor een
ART.
4.50001.00
verfijnde finishing touch.

831-rood

Deze luxueus vormgegeven box maakt van de riemen van Muller & Sons
000-kleur
000-kleur
en Miss
Muller een echt 000-kleur
cadeau. Een stukje 000-kleur
extra luxe om uit service
mee
te geven aan de klant of te gebruiken als cadeauverpakking. Verkrijgbaar
Dezebeide
luxe herenriem
voor
merken. is gemaakt van Suède en uitgevoerd in vier basiskleuren die goed passen bij een wat zakelijke uitstraling. De breedte van
35 mm maakt de riem tevens geschikt met een kostuum. Omdat de riem
aan de binnenkant is verdikt met glad leer en aan de randen is gestikt blijft
STUKPRIJS:		
€ 0,99
de riem stevig en minder
kwetsbaar. Het stiksel
zorgt bovendien voor een
ART.
8.99705.00
verfijnde finishing touch.

@SHOEmusthaves | www.fransmuller.nl | webshop.fransmuller.nl
Onze producten zijn uit voorraad
leverbaar, zolang de voorraad
strekt. Alle genoemde prijzen zijn
oriëntatie-consumentenprijzen
inclusief BTW. Druk- en zetfouten
voorbehouden.

Frans Muller Benelux BV
info@fransmuller.nl
Kantoor & Logistiek
Rouaanstraat 29
9723 CC Groningen NL

Showrooms:

Whatsapp:
+31 (0)6 25 68 94 94

Nederland
c.a.s.t. 263
Nieuwegein

Telefoonnummer NL:
+31 (0)50 313 99 00

België
Trade Mart Fashion
Barcelona 116
Brussel

Telefoonnummer BE:
+32 (0)27 053 040

