
SCHOENEN
Kortrijkstraat 26 - 9800 Deinze

09/386.22.91 

open: 9u30/12u00 en 14u00/18u30
zo. en ma. gesloten 

Uw specialist in schoenen voor:
Steunzolen - Moeilijke voeten - Gezond lopen

www.heleu.be

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

FEEL GOOD 
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Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORT

Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORT

Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORT

Gun jezelf Gun jezelf 
HET BESTE COMFORT

Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORT

Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORT

Gun jezelf 

UITNEEMBAAR 
VOETBED

verwisselbaar met uw
eigen steunzool

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

PERFECTE PASVORM
door verschillende

wijdtes én halve
lengtematen

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.

HET BESTE COMFORTSOLIDUS LAAT  
IEDEREEN

lekker lopen!

Solidus biedt voor elk voettype de perfect 
passende schoen.

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.     NAADLOOS               ACTIEF ADEMEND STRETCH ANTISEPTISCH
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LICHT EN LUCHTIG
Ervaar de natuurlijke en zachte demping 
van de vederlichte honingraat loopzool 
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• stimuleert een 
   gezonde 
   lichaamshouding
• voorkomt het door-
   zakken van 
  de voet
• absorbeert schokken en 
   verdeelt de druk

genieten van  
elk moment

WAT IK ECHT WIL

STRETCH 
Regelt de ideale  
drukverdeling bij gevoelige 
zones (hallux valgus, hamer-
tenen)

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
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GEVOELIGE VOETEN!
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“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 door-
bloeding 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.”

rr
Alexander Laubersheimer
Solidus productmanager
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