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Uw Solidus comfortspecialist in schoenen met uitneembaar voetbed voor normale, brede en gevoelige voeten
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1 KINGA 61007 30487 vario wijdte H + K noisette  |  2 KINGA 61005 30427 vario wijdte H + K cognac  |   
3 KINGA 61000 30427 vario wijdte H + K cognac

DE PASVORM SPECIALIST
Solidus produceert al meer dan 100 jaar modische 
comfortschoenen met uitneembaar voetbed voor 
normale, brede en gevoelige voeten. Kies je 
favoriete model en maak je voeten gelukkig.
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UITNEEMBAAR  
VOETBED

verwisselbaar met uw 
eigen steunzool

PERFECTE  
PASVORM

door verschillende  
wijdtes én halve  

lengtematen 

ZACHT EN 
SOEPEL

zodat er bij het dragen 
niets drukt

OPTIMALE  
DEMPING

voor een geweldig
loopcomfort zonder 
vermoeide voeten

IDEALE  
ONDERSTEUNING

door het ergonomische 
voetbed met natuurlijke 

afrolfunctie 

GUN JEZELF HET BESTE COMFORT 
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1 KIBU 39034 01006 vario wijdte H + K schwarz  |  2 KINGA 61010 01078 vario wijdte H + K schwarz  |   
3 KIBU 39033 01006 vario wijdte H + K schwarz

COMBAT & BIKER 
BOOTS
Full option uitgerust met functionele comfort 
details. Dankzij het vario systeem met een 
uitneembare kurken tussenzool is de wijdte  
van deze modellen individueel aanpasbaar  
van normaal tot breed.

   Dat klinkt 
      als muziek 
in de oren! 
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VARIO 
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1 HAZEL 37029 01051 wijdte H schwarz/silver  |  2 KERRY 35011 00974 wijdte K schwarz  |   
3 KATHY 51002 00691 wijdte K schwarz  |  4 HEAVEN 27005 00990 wijdte H schwarz  |  5 HEAVEN 27020 30451 wijdte H ardesia

1 KATE 29084 30350 wijdte K hazel  |  2 KATE 29012 30485 wijdte K nut / ardesia  |   
3 HAZEL 37004 30438 wijdte H cognac  |  4 KEA 66001 80396 wijdte K immenso / blu 

WAT IK  
ECHT WIL

Doris:
“Tot nu toe kon ik nooit sneakers dragen 
omdat ze altijd op mijn hallux valgus 
(knobbel) drukten.  Met Solidus heb ik 
eindelijk de ideale schoen gevonden 
die nergens drukt en waar mijn voeten 
zich 100% ontspannnen in voelen.”

1

2

3

5
4

4

genieten van    
    elk moment
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1 KEA SolicareSoft 66501 01021 wijdte K schwarz  |  2 KEA SolicareSoft 66501 30464 wijdte K cuoio multi  |   
3 KATE SolicareSoft 29506 30467 wijdte K terra multi  |  4  KATE SolicareSoft 29512 90202 wijdte K argento multi | 
5 KATE SolicareSoft 29503 80400 wijdte K nightblue

r

“Bij de ontwikkeling van nieuwe modellen 
doen we geen enkel compromis ten aanzien 
van de pasvorm.  De schoen mag nergens 
drukken.  Met speciaal ontwikkelde leesten 
creëeren we extra bewegingsruimte voor  
voeten én tenen.  De naadloze, antiseptische 
en ademende voering zorgt voor het 
perfecte voetklimaat.  
Pure wellness voor de voet!

Gabi Xanke
Solidus designer en pasvorm expert

Julia:
“Architectuur heeft me altijd al 
gefascineerd.  Tijdens citytrips wil ik zo 
veel mogelijk zien en bezoeken.  Om 
mijn voeten gelukkig te houden, draag 
ik het liefste Solidus.”

1 HILLS 53002 50264 wijdte H kiss  |  2 KEA 66020 40433 wijdte K arcadia  |  3 HILLS 53002 40349 wijdte H bosco   

HET ORIGINELE 
SOLIDUS 
VOETBED

DE WERELD 
VERKENNEN

TRENDY STIJLEN VOOR 
GEVOELIGE VOETEN!
Het nieuwe leder-look stretch 
materiaal combineert alle 
bestaande Solicare Soft 
voordelen met de uitstraling 
van echt leder.

STRETCH 
Regelt de ideale  
drukverdeling bij gevoe-
lige zones (hallux valgus, 
hamertenen)

• stimuleert een 
   gezonde  
   lichaamshouding
• voorkomt het door-
   zakken van 
  de voet
• absorbeert schokken en 
   verdeelt de druk
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  geeft  
   mij energie!
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1 KAI 67007 30309 wijdte K marrone  |  2 KAI 67009 30309 wijdte H marrone  |   
3 MAN NATURA SolicareSoft 87517 30668 wijdte K darkbrown  |  4 HARDY 64030 20635 wijdte K anthrazit 

ALLE MODELLEN 
MET UITNEEMBAAR 
VOETBED

r

“Gemakkelijke schoenen maken het leven 
aangenamer.  De juiste schoenlengte 
en schoenbreedte bepalen de optimale 
pasvorm.  Te smalle of te kleine schoenen 
kunnen spierkrampen maar ook een slechte 
doorbloeding veroorzaken.  Te brede of te 
grote schoenen kunnen resulteren in druk- 
en wrijvingsplekken, alsook eeltvorming.  
Check uw juiste lengte- en breedtemaat bij 
een erkend Solidus verdeelpunt.”

Alexander Laubersheimer
Solidus productmanager

MIJN MOTTO

OOK THUIS

1 SPECIAL 21104 30415 wijdte H ardesia  |  2 SPECIAL 21154 50443 wijdte H wine  |  3 KATE 29066 40428 wijdte K birke  |   
4 KATE 29067 50287 wijdte K barolo  |  5 KATE 29076 80242 wijdte K ocean

Doris:
"Train je voeten fit! 

Zet je voorvoet op een trapje en beweeg 
je hiel zo ver mogelijk naar onder en 
boven.  Deze voettraining ontspant de 
voetspieren en – pezen.  Het bevordert de 
bloedcirculatie en souplesse van je voet.
Stretch en relax! 

ECHTE WOL VOOR 
  AANGENAAM
    WARME VOETEN
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genieten van de 
kleine dingen

meer comfort
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MIJN FAVORIETE  
SCHOENEN

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

KIBU 39033 01006 vario wijdte H + K schwarz

       draag ik  
   de hele dag


