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... goede argumenten voor de
oplossingen van SOLIDUS

Het kurken voetbed met
schokdemper en voorvoetbekleding
zorgt voor een zeer hoog
draagcomfort

Gevoerde schachtafsluiting beschermt
tegen drukplaatsen in de enkelzone

Polyurethaan loopzool met
luchtkussen voor optimale
demping

De volledig gevoerde schacht
beschermt tegen drukplaatsen

Afwerking aan de binnenkant met
zacht Fashmo-materiaal

Het speciale leestvolume in
de voorvoetzone maakt ook het
dragen van speciale, aangepaste
steunzolen mogelijk.
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Comfort schoenen
solidus

Spezial Comfort
solidus
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Vildona-bekledin
g van het voetbed

De smalle hiel zorgt voor
een optimale pasvorm



Wat betekent SolicareSoft?
De verzorging en ondersteuning van de voet van diabetici of reumalijders in al zijn verschijningsvormen is voor veel patiënten een groot
probleem. Daarbij gaat het er in de eerste plaats om de geschikte schoen te vinden en aan te passen. De afgebeelde schoenen helpen
de vorming van wonden te vermijden en verbeteren het genezingsproces zodat de patiënt opnieuw zonder pijn overal kan gaan en staan
waar hij wil. Bovendien zijn al deze producten bijzonder goed geschikt om drukplaatsen te vermijden bij gevoelige voeten.

De therapeutische en preventieve oplossing

Deze productreeksen stellen wij u graag op de volgende pagina's apart voor, maar we zouden
u graag vooraf willen wijzen op de bijzondere voordelen van deze modelgroepen:

Speciale steunzolen
... zeer zorgvuldig uitgewerkte, anatomisch

onberispelijk voetbedden!

Bij onze modellen met voetbedsteunzolen
worden deze hoogwaardige steunzolen
gebruikt, die beantwoorden aan de dynamische
noden bij het gaan en staan. Ze steunen daar
waar nodig en ontlasten de voet telkens op de
juiste plaatsen. Onze speciale steunzolen
kunnen individueel verder worden afgewerkt
en zijn vooral aan te bevelen om problemen
te   voorkomen.

Voorvoetdemping
schokdemper

Uit Lunalastik, een materiaal dat wij bij voorkeur
in de orthopedie gebruiken wegens zijn zeer
hoge dempingswaarde.

Leestvormen

     ... speciale leestvormen voor dames
   en heren voor therapeutische en pre-
      ventieve toepassingen met zeer
         hoog volume. Er wordt ook rekening
          gehouden met het voetbed. De
            smallere achtervoet in het
           hielgedeelte zorgt voor een
          uitstekende pasvorm.

Afwerking van de binnenkant

Fashmo, een nieuw
veelsoortig hightechmateriaal,
vooral voor toepassing in
orthopedische schoenen. Als
voering, dekzool of deklaag
voor het voetbed voldoet
Fashmo aan hoge eisen
inzake esthetiek en
draagcomfort. Uniek is het
zachte aanvoelen van
zijdeachtig fijn gepolijste
oppervlakken. Het materiaal
is antiseptisch, actief
ademend en afwasbaar. We
maken gebruik van deze
toekomstgerichte
materiaaleigenschappen.

Als bovenmateriaal
... gebruiken we enkel uitgelezen, kwalitatief hoogwaardig leder zoals
Vitello-Calf, Softcalf en nubuck.

Zeer hoog verwerkingsniveau, modern en
sportief uiterlijk, met de beste
draageigenschappen voor de gevoelige voet
en een overtuigende prijs-/prestatieverhouding
kenmerken de therapeutische en preventieve
Solidus-schoen.

Steunen uit echte kurk

Met
    uitneembaar
           voetbed

Alle in deze catalogus afgebeelde modellen zijn
geschikt voor orthopedische steunzolen.
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Spezial Comfort
solidus De opbouw van de leesten:  zeer groot volume in verschillende wijdtes en smallere achtervoet in het hielgedeelte

voor een zeer goede pasvorm. Bij de verschillende leestvolumes is de dikte telkens
aangepast aan de wijdte van de verschillende orthopedische steunzolen (tot max. 10 mm dikte).

Afwerking van de binnenkant: Fashmo voldoet aan de hoogste eisen die gesteld worden inzake esthetiek en draagcomfort.
We gebruiken dit zachte, antiseptische, actief ademende en afwasbare materiaal om de
binnenkant van onze schoenen verder af te werken.

Voetbed: de voetbedden met steunen uit natuurlijk kurk bevatten een voorvoetdemping
en in de hielzone een schokdemper uit Lunalastik. De bekleding van het voetbed
bestaat uit Vildona-materiaal.

Vormgeving van de schacht: de volledig gevoerde schacht voorkomt drukplaatsen, de gevoerde schachtafsluiting
verhindert drukplaatsen in de enkelzone.

Bovenmateriaal: er worden enkel uitgelezen, kwalitatief zeer hoogwaardige
ledersoorten gebruikt, zoals Vitello-Calf, Softcalf en nubuck.

Uitvoering van de onderkant: ofwel met comfortabele luchtkussenzolen
uit polyurethaan of thermoplastisch rubber
(TR) ofwel met verder af te werken poreuze
loopzolen.

Bekleding van het
voetbed met Vildona-
materiaal. Zorgt voor
een bijzonder aangenaam
voetklimaat.



26 500 Hedda
wijdte J/K
Vitello/Nubuk
zand

31 500 Kim
wijdte H/K
Softnappa
zwart

31 501 Kim
wijdte H/K
Velour/Vitello/Velour
zand/zand/koraal

26 501 Hedda
wijdte J/K
Vitello/Velour
zwart

31 501 Kim · wijdte H/K
Velour/Vitello/Velour
zwart/zwart/
campari

26 500 Hedda
wijdte J/K
Softnappa
zwart

31 500 Kim
wijdte H/K

Vitello/Velour
zand

Deze drie modelgroepen van SOLIDUS verenigen op een voortreffelijke wijze trendy design en loopcomfort.
De smalle hiel zorgt voor een bijzonder goede steun, de zachte schachtbekleding voorkomt drukplaatsen en het
uitgesproken voorvoetvolume verschaft een opmerkelijk grote teenvrijheid.
De comfortabele luchtkussenloopzolen zijn vervaardigd uit polyurethaan of thermoplastisch rubber (TR).
Alle afgebeelde schoenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en materialen.

Hedda, Kim en Mary in de wijdtes H, J, K en M

Voetbedden die mogen gezien worden!
De voetbedden van Hedda, Kim en Mary zijn actief ademend en afwasbaar.
            Het kurken gedeelte garandeert een uitstekende ondersteuning van het voetgewelf in de lengte en in de breedte.

In het voetbed hebben wij in de hielzone een Lunalastik schokdemper
ingewerkt.

In de voorvoetzone zorgt deze demping voor de ontlasting
 van de zone van en rond de bal van de voet en van de voorkant
 van de middenvoet.

... aantrekkelijk, speciaal comfort voor de
gevoelige voet!

58 500 Mary
wijdte K/M
Vitello/Nubuk
ocean
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Met
    uitneembaar
           voetbed
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Onze voetbedden zijn uitgerust met een Vildona-bekleding,
die het ontstaande voetvocht opslorpt en opslaat, en 's nachts
afvoert. Dit materiaal is tot 30°'a1C wasbaar, kleurecht,
slijtbestendig en blijvend flexibel.



We gebruiken enkel uitgelezen kwaliteiten leder voor het bekledingsleder van onze
schoenen. De afwerking aan de binnenkant gebeurt met Fashmo, een bijzonder
zacht materiaal dat in de zone van de voorvoet naadloos verwerkt is.

…gewoon zacht voor veeleisende voeten!

47 004 Therapo
Vitello/Nubuk zwart

polyurethaan luchtkussenzool

47 003 Therapo
Vitello/Nubuk koffie
polyurethaan luchtkussenzool

De modelgroepen van SOLIDUS zijn speciaal op de behoeften van bijzonder gevoelige voeten afgestemd. De rondom gevoerde
schacht uit superzacht bekledingsleder verhindert drukplaatsen in de enkel- en teenzones. De huidvriendelijke afwerking aan
de binnenkant zonder storende voeringsnaden is ook geschikt voor allergische personen. Bij Therapo 47 en Diabetico 48 gaat
het om een leestvorm met een zeer groot voorvoetvolume, met wijdte W. Deze vorm is bijzonder geschikt voor de inbouw
van aangepaste, orthopedische steunzolen.

Een gevoel van welbehagen voor bijzonder gevoelige voeten

Alle afgebeelde modellen zijn verkrijgbaar in de Therapo-uitvoering met
polyurethaan zool of als Diabetico-uitvoering met Poro-loopzool.
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De beste lederkwaliteiten!

47 001 Therapo
Nubuk/Vitello ocean
polyurethaan luchtkussenzool

47 003 Therapo
Softina crème/offwhite
polyurethaan luchtkussenzool

48 003 Diabetico
Vitello/Nubuk ocean
Poro-zool,
verder af te
werken

47 004 Therapo
Vitello/Nubuk koffie
polyurethaan luchtkussenzool

48 008 Diabetico
Softina cream
Poro-zool,
verder af te
werken

47 009 Therapo
Nubuk ocean
polyurethaan luchtkussenzool

47 000 Therapo
Vitello/Nubuk zwart
polyurethaan luchtkussenzool



... Schoenen die niet knellen!

45 030 Therapo
Vitello/Nubuk desert
polyurethaan luchtkussenzool

45 029 Therapo
Nubuk zand

polyurethaan
luchtkussenzool

Als preventieve schoen in de THERAPO-versie met uitneembaar speciaal voetbed of met binnenrandsjabloon
als voorbeeld van de juiste opbouw van orthopedische steunzolen in de DIABETICO-vorm.
Bijzonder geschikt ter ondersteuning van de diabetische of reumatische voet in al zijn verschijningsvormen.

Oplossingen voor comfortschoenen

Leestvormen voor speciale schoenen!
Bij de leestvormen voor onze damesschoenen is rekening gehouden met alle probleemzones van diabetische en reumatische voeten.

Suitable for made-to-measure insoles of up to 10 mm in thickness.
Voor steunzolen op maat met een volume van maximum 10 mm.

Alle afgebeelde modellen
zijn verkrijgbaar in de
Therapo-uitrusting met
polyurethaan zool of als
Diabetico-uitvoering met
Poro-loopzool.
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Binnenrandsjablonen

...Uw voorbeeld  voor een
passende contour van

orthopedische steunzolen!

...als dit teken verschijnt,
   krijgt u automatisch een
    binnenzoolsjabloon bij
   de schoen!

Bij onze DIABETICO-modellen met de
 artikelnummers 44, 48 en 84 krijgt u
  deze binnenzoolsjablonen om uw werk
  te verlichten. Deze uitvoeringen voor
 diabetici zijn ook optimaal als orthopedische
oplossing met aangepaste steunzool voor diabetici.

44 011 Diabetico
Nappa/Flexible zwart
Poro-zool,
verder af te
werken

44 010 Diabetico
Nubuk zwart
Poro-zool,
verder af te
werken

45 032 Therapo
Vitello crème
polyurethaan
luchtkussenzool

45 502 Therapo
Nubuk stone
polyurethaan
luchtkussenzool

45 024 Therapo
Nappa/Apachelack
zwart
polyurethaan
luchtkussenzool

45 012 Therapo
Nappa/Flexible zwart
polyurethaan luchtkussenzool

44 015 Diabetico
Vitello zwart
Poro-zool,
verder af te
werken



... de oplossingen voor de man!

85 003 Therapo
Softcalf zwart
polyurethaan
luchtkussen-

zool

85 006 Therapo
Nubuck schors
polyurethaan
luchtkussenzool

De herenmodellen van de THERAPO- en DIABETICO-vorm zijn speciaal afgestemd op de behoeften van de
diabetische en reumatische voet en bieden een perfect loopcomfort. THERAPO met uitneembaar speciaal voetbed
en polyurethaan bedding net als DIABETICO met Poro-loopzool voor de aangepaste orthopedische steunzool.

Loopcomfort voor gevoelige voeten

SOLIDUS-herenschoen voor gevoelige voeten
Voor een doeltreffende therapieondersteuning bij diabetes of als preventieve schoen in de versie THERAPO met uitneembaar speciaal
voetbed. Alle afgebeelde modellen zijn verkrigjbaar in de Therapo-uitrusting met polyurethaan zool of als Diabetico-uitvoering met
Poro-loopzool.

Als bekledingsleder gebruiken we bij onze
herenschoen enkel vollenerfleder.

De leestvormen
DIABETICO:
Voor steunzolen op maat met
een volume dat alle soorten
beddingen en steunzolen tot 10
mm probleemloos mogelijk
maakt. Drukontlasting door
overeenkomstig volume in de
voorvoetzone. Met Poro-zool.
THERAPO:
Identiek met DIABETICO. In een
comfortabele wijdte met een
ideale verhouding tussen
voorvoet en achtervoet.
Ontworpen voor de verder af
te werken speciale SOLIDUS-
steunzool, maar ook voor
steunzolen op maat. Met
polyurethaan loopzool met
luchtkussen.

Natuurlijke materialen
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84 004 Diabetico
Softcalf zwart
Poro-zool,
verder af te
werken

85 006 Therapo
Soft-calf koffie
polyurethaan
luchtkussenzool

84 006 Diabetico
Soft-calf zwart
Poro-zool
verder af te
werken

85 014 Therapo
Hydronubuck
espresso
polyurethaan
luchtkussenzool

85 502 Therapo
Softcalf zwart
polyurethaan
luchtkussenzool

85 009 Therapo
Nappacalf schors
PU air-cushion sole


