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Gentle Walk Lo

GentleWalk-Hi

• Ademend “AirMesh” -bovenwerk met EasyDry-voering voor een
•
•
•
•
•

• Ademend AirMesh-bovenwerkmet Larina-voering voor

geweldig voetklimaat
100% Wol
Wijd openende klittenbandsluiting voor gemakkelijke toegang
Drukvrij, ideale pasvorm
Schokabsorberende “SoftStep” buitenzool, rijklaar
geschikt voor diabetici en mensen met een allergie
Machine wasbaar op 30 °

een geweldig voetklimaat
• 100% Wol
• 2 wijd openende klittenbandsluitingen in de voorvoet
• Voor gemakkelijke toegang en stevig houvast
• Drukvrij, ideale pasvorm
• Schokabsorberende “SoftStep” buitenzool, rijklaar
• Geschikt voor diabetici en mensen met een allergie
• Machine wasbaar op 30 °

Artikelnummer: 510331

Artikelnummer: 510341

Sanisoft

Sanisoft D

• 2 klittenbandsluitingen in de voorvoet
• Uitgesneden diepe schacht onder de enkel
• Dompelrand in de zool voor stabiel houvast van bijvoorbeeld

• Met groot volume en individueel, anders Aanpassingen in het
•
•
•

foam inzetstukken
• Badstof voering

Artikelnummer: 521110

voorvoet- en wreefgebied
Een klimaatschoen voor diabetici en andere probleemvoeten
Eenvoudig aan en uit en optimaal nivellering
Vooral geschikt voor rolstoelgebruikers

Artikelnummer: 510170

Sanicabrio

•
•
•
•
•

Sanicabrio LXL

•
•
•
•

Individuele aanpassingsopties
Ook geschikt als EHBO-schoen
Ideaal voor extreme drukgevoeligheid en zware zwelling
Dompelrand in de zool voor stabiel houvast van bijvoorbeeld
foam inzetstukken
Badstof voering

•

Artikelnummer: 521120

Met wijd openende “converteerbare” sluiting in de voorvoet
Hak Velcro biedt gemakkelijke toegang
Lager bij de enkel
Ideaal voor het oplossen van voetproblemen, zoals verbonden
voeten, zwaar belaste, drukgevoelige voeten, hallux en hamertenen
Extra Breed Laag

Artikelnummer: 510150

Sanicabrio DXL

Pedibelle Eleine

• Met wijd openende “converteerbare” vergrendelingstechnologie in
•
•
•
•

• Comfortabele schoen voor binnen en buiten
• Comfortabel, knuffelbaar zacht, comfortabel om te dragen
• Breed openende, snel passende schoen met Easy-Fit-systeem

de voorvoet en hiel-klittenband voor eenvoudige invoer
Zachte en flexibele aanpassing
Ideaal voor gezwollen voeten, hamerteen, inzet na operaties en
gips afgietsels en voeten in
Bandages
Extra Breed Hoog

•
•
•
•
•

Artikelnummer: 510130

met 1 velcro
Non-slip “Vita” buitenzool met doorlopende brug voor veilig
lopen en staan
Perfecte hielzitting dankzij ingebouwde hielkap
Vrouwelijke hiel om de achillespees te verlichten
20 ° afgeschuinde hiel voor ideale afrol
Zool met cilindrische holtes van teen tot hiel voor de beste demping

Artikelnummer: 540111

Pedibelle Anna

•
•
•
•
•
•
•
•

Wallgau Stretch

•
•
•
•

Enkelhoge Stieflette voor binnen en buiten
Comfortabel, knuffelbaar zacht, comfortabel om te dragen
2-Velcro Easy-Fit-systeem voor een perfecte aanpassing van de voet
Non-slip buitenzool “Vita” met doorlopende brug voor veilig lopen
en staan
Perfecte hielzitting dankzij ingebouwde hielkap
Vrouwelijke hiel om de achillespees te verlichten
20 ° afgeschuinde hiel voor ideale afrol
Cole met cilindrische holtes van teen tot hiel voor de beste demping

•
•
•
•
Artikelnummer: 540131

•

Ruimte voor de tenen van comfortabel stretchmateriaal
Uitermate geschikt voor drukgevoelige voeten
Klittenbandsluiting op de wreef voor extra gemakkelijk aan- en uittrekken
Optisch aantrekkelijk bovenwerk van elastaan (stretch) in de voorvoet
voor bijzonder goede ademende activiteit; leerlook achter
Stretchmateriaal in de voorvoet maakt een zachte en flexibele aanpassing
mogelijk (hallux, hamertenen, artrose, gezwollen voeten enz.)
Voor mensen met reuma in de voeten en ter voorkoming van diabetes
Middenstuk en hiel (binnenkant) van microvelours voor een aangenaam
draaggevoel
Lichte, schokdempende en doorlopende antislipzool “SOFT-STEP” met
neuropathiezone
Hoogwaardige, 2-voudige inlegzool voor een zacht loopcomfort met
zachte bekleding en katoenweefsel
•

tikelnummer: 520210

Grainau Black

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimte voor de tenen van comfortabel stretchmateriaal
Uitermate geschikt voor drukgevoelige voeten
Klittenbandsluiting op de wreef voor extra gemakkelijk aan- en uittrekken
Optisch aantrekkelijk bovenwerk van elastaan (stretch) in de voorvoet voor
bijzonder goede ademende activiteit; leerlook achter
Stretchmateriaal in de voorvoet maakt een zachte en flexibele aanpassing
mogelijk (hallux, hamertenen, artrose, gezwollen voeten enz.)
Voor mensen met reuma in de voeten en ter voorkoming van diabetes
Middenstuk en hiel (binnenkant) van microvelours voor een aangenaam
draaggevoel
Lichte, schokdempende en doorlopende antislipzool “SOFT-STEP” met
neuropathiezone
Hoogwaardige, 2-voudige inlegzool voor een zacht loopcomfort

München 3

• Klittenbandsluiting voor extra comfortabel in- en uitstappen
• Optisch aantrekkelijk geperforeerd stretch microvelour bovenwerk
•
•
•

Artikelnummer: 520220

voor extra ademend vermogen
Middelhoge hak en hiel gemaakt van microvelours voor een
perfecte pasvorm
Lichtgewicht, dempende, antislipzool
Bijzonder geschikt voor drukgevoelige voeten

Artikelnummer: 521242

München 3

München 2 LXL

• Klittenbandsluiting voor extra comfortabel in- en uitstappen
• Optisch aantrekkelijk geperforeerd stretch microvelour bovenwerk

• Vergroot volume van de voorvoet
• 4-voudig stretchmateriaal in de voorvoet maakt er een zachte en

voor extra ademend vermogen

• Middelhoge hak en hiel gemaakt van microvelours voor een perfecte
•
•

•
•
•

pasvorm
Lichtgewicht, dempende, antislipzool
Bijzonder geschikt voor drukgevoelige voeten

Artikelnummer: 521241

flexibele aanpassing aan bijna alle voetvormen (Hallux, hamertenen,
artrose, gezwollen voeten, etc.)
Het rekbare materiaal houdt elke beweging bij
Geen pijnlijke druk- of wrijfpunten
Voet klimaatvriendelijk model

Artikelnummer: 510230

Pantomobil D

Pedibelle Flex

• Aanbevolen voor drukgevoeligheid, zwelling of ontsteking in de
•
•
•

•
•
•
•

voorvoet en / of hiel
Voetenklimaatvriendelijk model, vooral comfortabel in
het warmere seizoen dankzij ademend
Cozy-Fit upper (drielaags)
Inclusief hielriempje

•
•
•
•
•
Artikelnummer: 510140

Comfortabele mule (unisex) voor binnen en buiten
Variabele hielband voor 3 draagstijlen
Geoptimaliseerde pasvorm dankzij variabele hiel- en wreefriemen
Functie van de hielriem: zwenkbaar of afneembaar dankzij twee
drukknopen, hielbreedte regelbaar met klittenband
Verbreedte voorvoet voor een comfortabele pasvorm en stabiliteit
Klittenbandsluitingen voor een perfecte en oneindige aanpassing
van de wreefhoogte
Past op bijna alle voetvormen dankzij stretch in de voorvoet
Non-slip buitenzool “Luka” met doorlopende brug
Softstep-zoolconcept
Artikelnummer: 540162

Pedibelle Diana

•
•
•
•
•
•
•
•

Theramed D1

• Met twee klittenbandsluitingen op de voorvoet en de wreef
• Open teengebied, wreefband en gesloten hielgebied
• Speciaal aanbevolen voor problemen in de tenen en Voorvoetgebied,

Comfortabele sandalen voor binnen en buiten
Gunstige voor ongemak in de voorvoet of teen gebied
Brede opening schoen met 2-Velcro Easy-Fit systeem
Non-slip buitenzool “Vita” met doorlopende brug voor veilig lopen
en staan
Perfecte hielzitting dankzij ingebouwde hielkap
Vrouwelijke hiel om de achillespees te verlichten
20 ° afgeschuinde hiel voor ideale afrol
Cole met cilindrische holtes van teen tot hiel voor de beste demping

•

Artikelnummer: 540152

ontsteking, zwelling en hallux
Comfortabel in de warmere maanden door ademend en gemakkelijk
te onderhouden bovenwerk

Artikelnummer: 510160

Theramed D3

• Met drie klittenbandsluitingen voor individuele aanpassing in de
•
•
•

voorvoet, wreef en hiel, hakbestendig.
Aanbevolen voor drukgevoeligheid van de hiel, maar ook voor ontsteking en zwelling in het hiel- en teengebied.
Klimaatvriendelijk model
Aangenaam in het warmere seizoen door ademend bovenmateriaal

Artikelnummer: 510180

Geneve Black panter

Geneve Black Silver

• Heerlijke, comfortabele stretchschoen
• De neus is van stretchmateriaal gemaakt voor een perfecte

• Heerlijke, comfortabele stretchschoen
• De neus is van stretchmateriaal gemaakt voor een perfecte

• De schoen heeft een micro velours voering met ingebouwde rug

• De schoen heeft een micro velours voering met ingebouwde rug

•

•

aanpassing aan de voorvoet.

aanpassing aan de voorvoet.

voor goede grip en uitstekende hielpassing.
Stretchschoen is bijzonder flexibel bij het opzwellen en zwellen van
de voet in de loop van de dag. De loopzool is geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik.

Deze schoenen zijn ideaal wanneer u last heeft van bijvoorbeeld:
• Hallux valgus, hamertenen, likdoorns
• Bij misvormingen en verkeerde uitlijning van de voeten
• Met pijngevoelige voeten
• Na de decongestivum therapie voor lymfoedeem

Artikelnummer: 2001.01

voor goede grip en uitstekende hielpassing.
Stretchschoen is bijzonder flexibel bij het opzwellen en zwellen van
de voet in de loop van de dag. De loopzool is geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik.

Deze schoenen zijn ideaal wanneer u last heeft van bijvoorbeeld:
• Hallux valgus, hamertenen, likdoorns
• Bij misvormingen en verkeerde uitlijning van de voeten
• Met pijngevoelige voeten
• Na de decongestivum therapie voor lymfoedeem

Artikelnummer: 2002.01

Geneve Bleu Silver

Geneve Black Croco

• Heerlijke, comfortabele stretchschoen
• De neus is van stretchmateriaal gemaakt voor een perfecte

• Heerlijke, comfortabele stretchschoen
• De neus is van stretchmateriaal gemaakt voor een perfecte

• De schoen heeft een micro velours voering met ingebouwde rug

• De schoen heeft een micro velours voering met ingebouwde rug

•

•

aanpassing aan de voorvoet.

aanpassing aan de voorvoet.

voor goede grip en uitstekende hielpassing.
Stretchschoen is bijzonder flexibel bij het opzwellen en zwellen van
de voet in de loop van de dag. De loopzool is geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik.

Deze schoenen zijn ideaal wanneer u last heeft van bijvoorbeeld:
• Hallux valgus, hamertenen, likdoorns
• Bij misvormingen en verkeerde uitlijning van de voeten
• Met pijngevoelige voeten
• Na de decongestivum therapie voor lymfoedeem

Artikelnummer: 2002.02

voor goede grip en uitstekende hielpassing.
Stretchschoen is bijzonder flexibel bij het opzwellen en zwellen van
de voet in de loop van de dag. De loopzool is geschikt voor zowel
binnen- als buitengebruik.

Deze schoenen zijn ideaal wanneer u last heeft van bijvoorbeeld:
• Hallux valgus, hamertenen, likdoorns
• Bij misvormingen en verkeerde uitlijning van de voeten
• Met pijngevoelige voeten
• Na de decongestivum therapie voor lymfoedeem

Artikelnummer: 2002.03

