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Turkey beef sausage kevin prosciutto venison. Venison beef ribs ham hock, shoulder tail 

pancetta ribeye. Corned beef pork belly tongue beef fatback, burgdoggen doner shank 

rump alcatra flank pork loin picanha pancetta. Beef jowl porchetta ground round ham 

hock chuck capicola corned beef.. Cow cupim sausage rump andouille flank pork belly 

corned beef. Alcatra capicola ball tip shankle tail, ham cow pastrami pork chop pork belly 

boudin picanha ribeye pork venison. Landjaeger meatloaf jowl biltong corned beef, 

porchetta brisket capicola alcatra chicken. Landjaeger meatloaf jowl biltong corned beef, 

porchetta brisket capicola alcatra chicken. Landjaeger meatloaf jowl biltong corned beef, 

porchetta brisket capicola alcatra chicken.
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ham cow pastrami pork chop pork belly boudin picanha ribeye pork venison. Landjaeger 

meatloaf jowl biltong corned beef, porchetta brisket capicola alcatra chicken. Landjaeger 

meatloaf jowl biltong corned beef, porchetta brisket capicola alcatra chicken. Corned beef 

pork belly tongue beef fatback, burgdoggen doner shank rump alcatra flank pork loin. 
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Deze producten heb je eerder bekeken
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Stijlvolle slippersNieuwe boxers

Dames & heren 
zwembroeken

1+1 gratis

Extra kortingen tijdens de decemberdagen!

home            heren            dames            kids            merken            nieuw            sale

Zoeken !
4

149,95
gratis verzending
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De mooiste heren boxershorts bestel je hier op Directondergoed.nl. 

Je vindt hier een breed assortiment heren ondergoed van alle 

merken en in alle kleuren. Maandelijks worden er nieuwe boxers 

toegevoegd aan onze collectie. Filter op je favoriete merk, je maat of 

bijvoorbeeld korte pijp / lange pijp / wijde boxer om snel je ideale 

boxershorts te vinden.
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Vragen over uw 

bestelling of over 

producten? Laat het ons 

weten!
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Extra 

kortingen 

tijdens de 

feestdagen!

Single

2-pack

3-pack

5-pack

Verpakking

Katoen/Modal

Microfiber

Katoen

Katoen/Elastaan

Lyocell

meer materialen+

Materiaal

Blauw

Zwart

Geel

Paars

Groen

meer kleuren+

Kleur

520 tot 520

Prijs

A-dam Underwear

Björn Borg

Calvin Klein

Cavello

Claesens

alle merken +

Merk

XS

S

M

L

XL

alle maten +
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Door Sander Spek op 30 april 2014

"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"

!Lees meer

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 5 gekocht voor de 

woonkamer, en een paar weken later twee Play 1's voor de keuken. Over 

het algemeen ben ik er vrij tevreden over. Het is geweldig dat ik muziek in 

beide ruimtes aan kan zetten en dus heen en weer kan lopen zonder mijn 

muziek te verliezen. 
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758 reviews

Reviews over de Puma 2-Pack gekleurde band

Meer reviews inladen
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Leuk voor bij je Puma boxers

gratis bezorging vanaf 35,-              voor 22:30 besteld, morgen in huis              gratis retour

€29,99

Boxers Puma

details

€29,99

Boxers Bjorn Borg

details

€29,99

Boxers Nike

details

€29,99

Blueline Calvin Klein

details

€29,99

Boxers Bjorn Borg

details

Klanten die voor Puma boxers kozen, kochten ook:

Gratis verzending 

bij bestellingen van 

35,- of meer!

Op werkdagen 

voor 22:30 uur 

besteld = morgen 

in huis

Gratis retourneren

14 dagen 

bedenktijd

Onze voordelen

Bekijk alle boxers van Puma #

VLG220MAArtikel nr.

95% katoen 5% elasthanMateriaal

Op voorraad 2 - 3 werkdagenVoorraad

In winkelwagen

"1Aantal

"MMaat

"Zwart / blauwKleur

Comfortabele heren boxershorts van Puma. De boxers in deze 2-pack zijn 

uitgevoerd in het zwart en afgewerkt met een elastieke band met 

merknaam. De band van de boxershorts is bij de ene boxer blauw en bij de 

ander rood.

Lees reviews

Puma 2-Pack gekleurde band

€14,95

2 +1 gratis 

tijdens de 

feestdagen!

Bestel binnen 3 uur , 24 min 

en ontvang morgen je boxers!

terug naar overzicht

home heren boxershorts Puma 2-Pack Gekleurde Band# #
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Verpakking

Katoen/Modal

Microfiber

Katoen

Katoen/Elastaan

Lyocell

meer materialen+

Materiaal

Blauw

Zwart

Geel

Paars

Groen

meer kleuren+

Kleur

520 tot 520

Prijs

A-dam Underwear

Björn Borg

Calvin Klein

Cavello

Claesens

alle merken +

Merk

XS

S

M

L

XL

alle maten +

Maten
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te laten indexeren. lly tongue beef fatback, 

burgdoggen doner shank rump alcatra flank pork loin 

picanha pancetta. Beef jowl porchetta ground round 

ham hock chuck capicola corned beef. Turkey beef 

sausage kevin prosciutto venison. Venison beef ribs 

ham hock, shoulder tail pancetta ribeye. Cow cupim 

sausage rump andouille flank pork belly corned beef. 

Alcatra capicola ball tip shankle tail, ham cow pastrami 

pork chop pork belly boudin picanha ribeye pork 

venison. Landjaeger meatloaf jowl biltong corned beef, 

porchetta brisket capicola alcatra chicken. Landjaeger 

meatloaf jowl biltong corned beef, porchetta brisket 

capicola alcatra chicken. Corned beef pork belly tongue 

beef fatback, burgdoggen doner shank rump alcatra 

flank pork loin. 
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758 reviews

Door Sander Spek op 30 april 2014

"Goed, maar enkele belangrijke nadelen"

!Lees meer

Voor mijn nieuwe appartement heb ik eerst een Play 

5 gekocht voor de woonkamer, en een paar weken 

later twee Play 1's voor de keuken. Over het 

algemeen ben ik er vrij tevreden over. Het is geweldig 

dat ik muziek in beide ruimtes aan kan zetten en dus
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8 / 10

Reviews over de Puma 2-
Pack gekleurde band

€29,99

Boxers Bjorn Borg
details

€29,99

Boxers Bjorn Borg
details

€29,99

Boxers Bjorn Borg
details

€29,99

Boxers Bjorn Borg
details

€24,99

Herensokken 5-pa..

details
Maten: S, M, L, XL

In winkelwagen

€39,99

Cotton model ov..
details

Klanten die voor Puma boxers 
kozen, kochten ook:

Comfortabele heren boxershorts van Puma. De 

boxers in deze 2-pack zijn uitgevoerd in het zwart en 

afgewerkt met een elastieke band met merknaam. De 

band van de boxershorts is bij de ene boxer blauw en 

bij de ander rood.

gratis bezorging vanaf 35,-             

 voor 22:30 besteld, morgen in huis              

gratis retour

VLG220MAArtikel nr.

95% katoen 5% elasthanMateriaal

Op voorraad

2 - 3 werkdagen

Voorraad

In winkelwagen

"1Aantal

"MMaat

"Zwart / blauwKleur

Bestel binnen 3 uur , 24 min 

en ontvang morgen je boxers!

Lees reviews

Puma 2-Pack gekleurde band

€14,95

home heren boxershorts Puma 2-Pack..# #

Zoeken $

%
4
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