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inds meer dan 100 jaar is het merk Solidus synoniem voor comfortschoeisel met
uitstekende pasvorm. Voor het komende Lente-Zomerseizoen 2013 overtuigt
deze wijdtespecialist met een aanbod, dat volledig inspeelt op zowel het modieus
als het functioneel aspect. Met de drie concepten Solidus, Vivo en Solicare Soft
beantwoordt deze Duitse fabrikant aan de hoogste verwachtingen met betrekking
tot voetgezondheid.

Twee modellen van Solicare Soft

VERSCHILLENDE CONCEPTEN
De tijd dat schoenencollecties
specifiek gericht waren op leeftijdscategorieën behoort tot het
verleden. Solidus werkt met drie
overtuigende concepten, met
eigen karakteristieken.
• SOLIDUS is de benaming van de
basiscollectie: comfort met
uitneembaar voetbed
• VIVO is een jongere lijn, die
meer natuurgericht is: goed
lopen, met jongere uitstraling
• SOLICARE SOFT was oorspronkelijk ontwikkeld voor diabetes en
reumapatiënten, maar die lijn is
nu in de breedte uitgewerkt voor
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De
Solidus
collectie bestaat
uit meer dan
140 modellen, in
diverse kleuren,

Solidus is zich bewust van de
vergrijzing van de maatschappij.
Elke maand komen er tienduizenden 65+ers bij, op zoek naar
comfortabel schoeisel. De meer-
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Solidus Benelux

Toon Van Gorp
CAST Nieuwegein Stand 287
Tel.: 0495/24.28.69
info@solidus.be
www.solidus.be

