
walking good - looking good - feeling good

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

NIEUWE COLLECTIE  
Herfst - Winter 2020

DE PERFECTE SCHOEN  
voor al uw ontdekkingstochten

KEA 66501 01021 K  
SUEDE / SUEDE STRETCH / CONGO black
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STRETCH

Nieuwe trendy stijlen voor gevoelige voeten!
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1 KATE 29512 50570 K POINT FLEX / NAPPALACK wine  |  2 KATE 29506 80246 K SNAKE FLEX / NUBUK / LAS VEGAS nightblue  | 
3 KATE 29503 20619 K SERENITY / ARIZONA FLEX grey  |  4 HEAVEN 27509 00968 H NUBUK / BROKAT FLEX / GLAMOUR black
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Stretch

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,  
hamertenen). De zachte, ademende en afwasbare   
voering zorgt voor het perfecte voetklimaat.



3

ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1  KEA (SOLINATURE) 66009 20705 K TENCEL anthracite  |  2  KEA 66501 01021  K SUEDE / SUEDE STRETCH / CONGO black  |  
3 HILLS 53002 50264 H VELOUR kiss   
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Het nieuwe leder-look stretch materiaal  
combineert alle bestaande Solicare Soft 
voordelen met de uitstraling van echt leder.  
Nieuwe trendy stijlen voor gevoelige voeten!
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TENCEL™ Sneaker –   de Solidus vegan 
schoen zonder dierlijke materialen.

Nieuw
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1 KAJA 32004 00972 K NUBUK / PERLLACK / SHAPE black  |  2 HAZEL 37004 20606 H BORA anthracite  |  
3 HILLS 53001 30376 H VELOUR / DIAMANTE brik |  4 KEA 66001 30377 K VELOUR / DIAMANTE hazel / cognac
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Doris: Deze eyecatcher wil ik elke dag dragen!
“Met mijn rechtstaand beroep sta ik de ganse dag op mijn benen.  De  

superlichte Solidus Chunky Sneaker geeft mijn brede voorvoet extra  
bewegingsruimte en de loopzool stimuleert het natuurlijk afrollen.  Het  

voorgevormde uitneembaar voetbed geeft mijn voeten de perfecte ondersteuning.  
Dankzij Solidus loop ik op elk moment van de dag comfortabel en heb ik ‘s avonds geen  
vermoeide en pijnlijke voeten.  Wat wil een mens nog meer?”
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1 HELIA 25021 80350 H LAS VEGAS / SAM nightblue / ocean  |  2  HEAVEN 27001 50262 H NUBUK / NAPPALACK / NEPAL wine  |   
3 KATHY 51002 00691 K PERLLACK black  |  4 KATE 29001 00977 K PERLCALF / SILVAN anthracite / black
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Iedereen houdt van sneakers!  
Sneakers zijn de comfort megatrend van het moment 
en perfect te combineren 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.       
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1 KATE 29053 80352 K NUBUK / SAM nightblue / ocean  |  2 MAREN 49004 20686 M PERLCALF / SERENITY anthracite / black  |   
3 HEAVEN 27005 00990 H VITELLO / PERLLACK / GLAMOUR / SHAPE black  | 4 KERRY 35011 00974 K NUBUK / SHAPE black 
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These Boots are made for walking...
Koop enkel schoenen waarin je tenen voldoende bewegingsruimte 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. Laat 
een Solidus comfortspecialist je voeten eens nameten en ontdek jouw juiste lengte- en 
breedtemaat.
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1  KISS 38044 00965 K PERLLACK / CONGO black  |  2 KINGA 61000 30378 H + K CRUST cognac  |   
3 KINGA 61000 01006 H + K CRUST black 
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Julia: Everybody's Fashion Darling
“Tot nu toe kon ik nooit veterboots dragen omdat ze altijd drukten op 
mijn hallux valgus (knobbel).  Met de nieuwe Solidus City & Biker Boots 
heb ik eindelijk de ideale schoenen gevonden die nergens drukken en 
waar mijn voeten zich 100% ontspannen in voelen.  Deze modische comfort 
eyecatcher is stoer en toch vrouwelijk.  Ze zijn bovendien echt met alles te 
combineren… ik draag ze onder een lange of hoogwater broek, een strakkere jeans of 
onder een jurkje.”

3

1

2 wijdtes in één schoen

br
ee

d

no
rm

aa
l

extra uitneembare tussenzo
ol



walking good - looking good - feeling good

8

1 SPECIAL 21104 80243 H SAM ocean  |  2 SPECIAL 21154 50443 H NEPAL / NUBUK / NAPPALACK wine  |   
3 KATE 29066 50287 K REWOOLY barolo   |  4 KATE 29067 80247 K REWOOLY ocean  |  5 KATE 29076 20689 K REWOOLY anthracite
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Ook thuis meer comfort 
De Solidus huisschoenen voor dames 
en heren met uitneembaar voetbed zijn 
voorzien van een stevige contrefort 
zodat de juiste pasvorm en stabiliteit 
gegarandeerd is. Vilt uit 100% wol zorgt 
voor een lekker warm en zacht draag-
comfort.
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1 HENK 81013 30382 H FIAX schoko  |  2 HARDY 64500 01007 H HIRSCH / SPORTFLEX black  |   
3 KAI 67002 00068 H RANCH black  |  4 HARDY 64013 30221 K RANCH dark brown  |  5  HARRY 83010 20694 H VELOUR anthracite
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Solidus filosofie 
Voeten gezond houden! Dat is de missie van de Zuid-Duitse comfort- 

specialist Solidus, dat sedert meer dan 100 jaar premium kwaliteit dames- 
en heren comfortschoenen 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 gebruiksmoment de best passende schoen.
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

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

KERRY 35019 30350 K NUBUK hazel

Ontdek de meerwaarde
Solidus is dé specialist voor smalle, normale, brede 
en gevoelige voeten.  Door leestontwikkeling  
volgens voettypes 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. 
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lichtgewicht

slanke 
hielsluiting

schok absorber

meer wijdte

luchtgepolster-
de zool

trendy comfort


