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Man Natura
Art. 87517 30668
Softcalf darkbrown

Heiko
Art. 89000 80017
Velour blauw

Hardy
Art. 64005 00796
Gaucho / Nubuk moro / zwart

Gina
Art. 24007 20549
Perlato anthrazit

Special
Art. 21145 80072
Metal Vip / nubuk night blue

Special
Art. 21143 20456
Metal Vip / perlato anthrazit

Special
Art. 21137 50565
Python wine

Hardy
Art. 64001 00177
Nubuk zwart

Heaven
Art. 27001 80255
Materiaal combinatie nightblue Kate

Art. 29007 00610
Materiaal combinatie anthrazit

De Solidus dames- en herencollectie herfst / winter 2017 biedt comfort en  
klasse voor elk voettype en gebruiksmoment. Gun uw voeten dit hoogwaardig  
Duits kwaliteitsproduct en geniet weldra van dit unieke loopcomfort.

smalle voet normale tot brede voet extra brede voet

Ontdek de perfecte pasvorm voor smalle, normale, brede en gevoelige voeten. 
Bezoek onze erkende Solidus comfortspecialisten en laat u persoonlijk en  
deskundig adviseren bij uw juiste schoenkeuze. 
Verwen uw voeten op elk moment van de dag… dus natuurlijk ook thuis.  
U heeft maar één paar unieke voeten!
Walking good, looking good & feeling good !

Kimberley 
Art. 40004 00542
Nubuk / Herrera zwart

Pasvorm

www.solidus.infoDruktechnisch zijn kleurafwijkingen mogelijk. Vergissingen voorbehouden. herfst / winter 2017

KENT U DE LENGTE – 
EN BREEDTEMAAT VAN 

UW VOETEN ?



premium ledersoorten

extra teenruimte ideale schokdemping en 
optimale drukverdeling 
voorvoet

alle modellen met 
uitneembaar voetbed zijdelingse voetsteun

zachte naadloze afwerkingperfecte drukverdeling wreef 

PU schokdempende 
loopzool

perfecte 
hielsluiting

ideale schokdemping en 
optimale drukverdeling hiel

ademend voetklimaat

ex
tra soft

voor diabetici en 

 reumatici

Mira
Art. 55093 20360
Perlcalf / Python / anthrazit / taupe

Kate
Art. 29021 00538
Nubuk / Fell zwart / anthrazit

Heaven
Art. 27005 00568
Nubuk / Perllack / Orinoco / Glamour zwart

Hedda
Art. 26536 20297
Perlato / Viper anthrazit / zwart

Kate
Art. 29503 20389
Perlato / Flex Echse / Efeso anthrazit

Hedda
Art. 26381 20297
Perlato / Viper anthrazit / zwart

Heaven
Art. 27000 00475
Efeso / Sportvelour / Viper multi zwart

Hedda
Art. 26428 00308
Vitello / New Port zwart

Kate
Art. 29001 00499
Materiaal combinatie zwart

Hedda
Art. 26531 00308
Vitello / New Port zwart

Kate
Art. 29506 20328
Flex Echse / Efeso / Perllack anthrazit

Kwaliteit
Al meer dan 100 jaar ontwikkelt Solidus kwalitatief hoogwaardige  
comfortschoenen in 8 wijdtematen. Actuele modetrends worden in  
de zachtste Italiaanse ledersoorten uitgevoerd met oog voor gebruiksge-
mak en functionaliteit. Alle modellen beschikken over het uitneembare 
5-fasen Solidus voetbed, welke verwisseld kan worden met uw op maat 
gemaakte orthopedische steunzool.

Therapie en Profylaxe
Speciaal ontwikkelde leesten geven uw voeten en tenen de 
nodige bewegingsruimte. Het gebruik van stretchmateriaal 
zorgt voor een ideale drukverdeling bij gevoelige zones 
(hallux valgus, hamertenen). De zachte, ademende en  
afwasbare voering zorgt voor het perfecte voetklimaat. 
Uw voeten gaan ontspannen de winter tegemoet!

Kyra
Art. 30119 00539
Nubuk / Glamour zwart

alle modellen m
et

uitneembaarvoetbed

 Goed gevoel
         Lekker lopen
            GenietenOntspanning

Actief zijn

Kerry 
Art. 35003 00569
Materiaal combinatie zwart


