
Hazel 
Art. 37004 30321
MOKES METAL africa

walking good - looking good - feeling good

DE COMFORTSPECIALIST
Schoenen met uitneembaar voetbed 
voor normale, brede en gevoelige 
voeten

NIEUWE COLLECTIE
Herfst - Winter 2019 

MEGATREND SNEAKER
Coole looks voor elke leeftijd
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Kate 
Art. 29001 50182
SMOKY / NAPPALACK / PANTHER wine
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De functionele rits is super gemakkelijk, want 
je moet de veter in principe maar één keer 
instellen. Sneller en eenvoudiger aan– en 
uittrekken kan gewoonweg niet. 



Kaja 
Art. 32004 20622
SMOKY / PYTHON grey

Kathy 
Art. 51002 00691
PERLLACK zwart

Helia 
Art. 25021 80229
ARTIDE / REPTILE night blue

Heaven 
Art. 27001 20615
PERLCALF / DORADO / REPTIL anthrazit / pepper / anthrazit

Kate Solitex 
Art. 29065 80241
NUBUK / ANCHO nightblue
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Iedereen houdt van sneakers!  
Sneakers zijn de comfort megatrend van het moment en perfect te com-
bineren met elke outfit. Je draagt ze tijdens een citytrip, op je werk of op 
een feestje … en geniet altijd van super comfortabel lopen. Zelfs bij een 
elegante of chique look kies je met deze sportieve sneakers voor een 
ongedwongen, luchtige en natuurlijke flair.       

          waterafstotend &
     actief ademend

Door bepaalde activiteiten of extra belasting 
kan je voetgewelf doorzakken en je voet groter 
of breder worden. Laat een Solidus comfortspe-
cialist je voeten nameten en ontdek jouw juiste 
lengte– en breedtemaat. 

MEGATREND SNEAKER



walking good - looking good - feeling good

Kiss 
Art. 38040 00891 
PERLLACK / JANEZ zwart / africa

Kiss 
Art. 38039 70122
PYTHON / TOLEDO bosco / schwarz  
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Katja:
“Tot nu toe kon ik nooit modische boots dragen, omdat deze 
allemaal op mijn hallux valgus (knobbel) drukten. Met de 
nieuwe Solidus biker boots heb ik eindelijk schoenen ge-
vonden die nergens drukken en waar mijn voeten zich echt 
ontspannen in voelen. En het mooiste is dat deze modellen 
echte modische eyecatchers zijn.”

Doris:
“Ik hou van mode, maar kon in het verleden moeilijk schoe-
nen vinden die mijn bredere voeten niet samendrukten. In 
de nieuwe Solidus boots hebben mijn voeten en tenen be-
wegingsruimte, passen perfect in de hiel èn ze hebben een 
prachtige jonge uitstraling. Wat wil een mens nog meer?”

NIEUW
Biker Boots Kiss

„Deze Boots zijn super licht!“



Heaven Solitex 
Art. 27030 30244
NUBUK / DORADO pepper

Kate 
Art. 29007 20376
PERLATO / PYTHON antraciet / grey

Heaven 
Art. 27005 80222
ANCHO / NUBUK / ARTIDE / ORNAMENT night blue
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Koop enkel schoenen waarin je tenen voldoende be-
wegingsruimte hebben, zowel in de hoogte als in de 
breedte. Te smalle schoenen zorgen voor een slechte 
doorbloeding met koude voeten als gevolg en kunnen 
voetkrampen uitlokken. Kies voor een beetje extra 
lengte, want tijdens de afwikkeling van de voet wordt 
je voet gemiddeld 1 cm langer. 

Comfort & Trends
Voor herfst/winter 2019 is het modebeeld “sportief chique, met een vleugje glamour”. Het Zuid-Duitse Solidus 
combineert de fijnste Italiaanse ledersoorten en modische applicaties met de beste pasvorm voor normale, brede en 
gevoelige voeten. Leopard, reptiel, lack, metallics en softnubuk in koper, grijs, blauw, bordeaux en groen tinten zijn de 
musthaves herfst/winter 2019. Ontdek het volledige aanbod bij uw erkend Solidus comfortspecialist.

     waterafstotend &
actief ademend

Wist je dat?
… je voet bestaat uit maar liefst 26 been-

deren, 33 gewrichten, 107 banden en 
10 spieren of pezen.

… het aangeraden is om minimaal 10.000 
stappen per dag te zetten.

… we in ons leven gemiddeld 180.000 km 
te voet afleggen, wat neerkomt op 4 
keer de wereld rond.

… vrouwen jaarlijks gemiddeld 214 km 
afleggen tijdens het shoppen.

Hou samen met Solidus uw voeten fit.  
U heeft maar één paar unieke voeten! 

WARME ÉN DROGE VOETEN
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Kerry 
Art. 35011 00595
NUBUK / SANGRIA zwart

Kerry Art. 35015 20625
SPORTVELOUR grey
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Meer comfort 
Uw voeten ervaren een perfecte schokopvang en ideale 
drukverdeling door de ingebouwde zachte memory-foam 
zones. Daarnaast verhoogt de lichte, soepele en slijtvaste 
PU loopzool het algemeen draagcomfort. Deze premium 
kwaliteit zolen bieden een hoge stabiliteit bij de hiel en 
zijn flexibel onder de bal van de voet waardoor uw voet op 
de juiste plaats afwikkelt.

al
le

 S
olid

us modellen m
et:

uitneembaar
voetbed

Voetbed argumenten
→   actief ademende lederen bekleding

→   voorgevormd voetbed stimuleert het natuurlijk  
afrollen van de voet

→   ingebouwde pelotte verdeelt optimaal de druk  
bij de voorvoet

→   kurk ondersteunt lengte – en dwarsgewelf

→   extra schokdemping door zachte memory-foam  zones bij 
de voorvoet en het hielbeen

trip
le demping



Kate 
Art. 29512 00791
FLEXIBLE / NUBUK / PERLLACK zwart

Kate 
Art. 29503 90208
NAPPALACK / POINT FLEX / MARLEY wine

Kate 
Art. 29506 20028
FLEX ECHSE / PERLLACK / SMOKY antraciet
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GEEN STORENDE 
NADEN

ANTISEPTISCH

ACTIEF ADEMEND

MEER 
WIJDTE 

ZACHT

UITNEEMBAAR
VOETBED

Pijn tijdens het lopen?
Dat mag niet aan de schoen liggen! 
Voor gevoelige voeten is er de Solicare Soft lijn met 
speciaal ontwikkelde leesten die voeten en tenen extra 
bewegingsruimte geven. Stretch zorgt voor de ideale 
drukverdeling bij gevoelige zones (hallux valgus, hamer-
tenen). De zachte, ademende en afwasbare voering zorgt 
voor het perfecte voetklimaat.

NIEUWE TRENDY STIJLEN VOOR GEVOELIGE VOETEN!

 v
oo

r g
evoelige voeten!

STRETCH
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Kate 
Art. 29067 70152
FILZ barolo

Kate 
Art. 29066 20635
FILZ antraciet

Special 
Art. 21158 80198
REPTILE night blue

Special 
Art. 21154 50184
SMOKY / PANTHER / NAPPALACK wine
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 Duurzaam en mileubewust
Onze traditionele schoenen worden volgens de hoogste 
Europese kwaliteits- en veiligheidsnormen volledig met de 
hand gemaakt. Als drager van het “cads” keurmerk staan 
we als fabrikant voor duurzame, niet vervuilende, milieu-
vriendelijke en sociaal verantwoord gemaakte schoenen 
en lederwaren, met goede arbeidsomstandigheden 
doorheen het ganse productieproces. De focus ligt naast 
de hoge kwaliteit van het te verwerken leder en materiaal 
eveneens op ethische aspecten die de productie van 
schoenen en lederwaren met zich meebrengen. Solidus 
ontwikkelt uw schoenen met respect voor mens en natuur.  

Nieuw 
Vilten pantoffels

Comfortabele slippers en pantoffels, met uitneembaar 
voetbed, voor warme herfst- en winterdagen bij u thuis.



Je voeten zwellen in de loop van de 
dag. Het ideale moment om schoenen 
te passen en te kopen, is dus wanneer 
je voeten op zijn breedst zijn. Zo weet 
je zeker dat je jouw nieuwe paar niet te 
smal koopt en ze dus niet zullen gaan 
drukken of knellen.

Hardy 
Art. 64013 00578 
SOFTCALF / OILSOFT NUBUK plum

Hardy 
Art. 64016 30251
KANSAS tdm bruin

Hardy Solitex  
Art. 64022 20035
OIL SOFTNUBUK titan
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HERENSCHOENEN

Solidus filosofie 
Voeten gezond houden!  Dat is de missie van de Zuid- 
Duitse comfortspecialist Solidus, dat sedert meer dan  
100 jaar premium kwaliteit dames– en heren comfort-
schoenen met uitneembaar voetbed produceert.  Bij de 
ontwikkeling en productie worden steeds de hoogste 
eisen gesteld aan pasvom, functionaliteit en modisch  
design. Solidus biedt voor elk voettype en gebruiks- 
moment de best passende schoen.

     waterafstotend &
actief ademend
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Kaja
Art. 32020 50174
NUBUK plum

Ontdek de meerwaarde
Solidus is dé specialist voor smalle, normale, brede en 
gevoelige voeten. Door leestontwikkeling volgens voetty-
pes en 8 wijdtematen biedt Solidus voor elke voet de best 
passende schoen. Halve lengtematen verzekeren de best 
mogelijke individuele pasvorm. Alle modellen bieden de 
mogelijkheid om het voetbed te verwisselen met uw op 
maat gemaakte steunzool. 

8 WIJDTES VOOR HET BESTE COMFORT

smalle wijdtes

normale tot bredere wijdtes

extra brede wijdtes

    

Uw Solidus comfortspecialist in schoenen met uitneembaar voetbed voor normale, brede en gevoelige voeten

WIJDTE K
ZACHT

TRENDY 
COMFORT LICHTGEWICHT

UITNEEMBAAR 
VOETBED

SLANKE
HIELSLUITING

INGEBOUWDE  
HAK


