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Schoenen met uitneembaar voetbed
voor normale, brede en gevoelige voeten

NIEUWE COLLECTIE
Voorjaar - Zomer 2020

MEGATREND SNEAKER
Nieuwe chunky sneaker

KEA 66500 80341 K

ARTICO FLEX / NUBUK ocean

walking good - looking good - feeling good

walking good - looking good - feeling good

Nieuw
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PLATEAU ZOOL
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Slangen, luipaard en zebra prints in natuurlijke
aarde- en felgekleurde tinten zijn de trend van
het moment en geven uw outfit in no time een
boost. Dierenprints laten zich ook uiterst makkelijk
combineren. U kan bovendien kiezen voor een
klassevolle all-over print of voor een subtiel print
accent. Ontdek het volledige aanbod dierenprints
in slippers, sandalen en schoenen bij uw erkend
Solidus comfortspecialist.
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1 GRETA 48007 60247 G DIAMANTE safran | 2 KIRSTEN 50003 90034 K GARDEN red | 3 WELLNESS SPECIAL 20186 80334 G
HAWAI blue
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

Animal print
Doris: „Ik hou van mode, maar kon in het verleden moeilijk sandalen,
slippers of schoenen vinden waar mijn brede voeten perfect in pasten.
De Solidus modellen geven mijn voeten en tenen voldoende
bewegingsruimte én ze hebben dankzij de mooie Italiaanse ledersoorten en modische applicaties een prachtig jonge uitstraling. 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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PLATEAU ZOOL
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1 KIRSTEN 50008 10147 K VIPER ice | 2 GINA 24019 80334 G HAWAI blue | 3 GRETA 48003 40312 G GLORY fango |
4 HONEY 76010 40352 H ZEBRA natur
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walking good - looking good - feeling good
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Door bepaalde activiteiten of
extra belasting kan je voetgewelf doorzakken en je voeten
groter of breder worden. Laat
een Solidus comfortspecialist
je voeten eens nameten en
ontdek jouw juiste lengte- en
breedtemaat.
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Uw voeten ervaren een perfecte schokopvang en ideale
drukverdeling door de ingebouwde zachte memory foam
zones. Daarnaast verhoogt de lichte, soepele en slijtvaste
PU loopzool het algemeen draagcomfort. Deze premium
kwaliteit zolen bieden een hoge stabiliteit bij de hiel en
zijn flexibel onder de bal van de voet waardoor uw voet op
de juiste plaats afwikkelt.
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Meer comfort

1 SPECIAL 21104 80624 H PERLCALF ocean | 2 SPECIAL 21154 20639 H PERLCALF / MARLEY / VIPER grey / grey / ice |
3 LIA 73094 50048 H NUBUK kiss | 4 LIA 73043 10073 H KERMIT / VIPER space / ice | 5 LIA 73113 80264 K COBRA / NUBUK
ocean
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

Everybody's
Fashion Darling
Katja:
„Tot nu toe kon ik nooit sneakers dragen omdat
deze op mijn hallux valgus (knobbel) drukten. Met
de nieuwe superlichte Chunky Sneaker Kea heb ik
eindelijk de ideale schoenen gevonden die nergens
drukken en waar mijn voeten zich 100% ontspannen in
voelen. De plateauzool is een echte modische eyecatcher,
stoer en toch vrouwelijk! Mijn witte Solidus sneakers zijn
bovendien echt met alles te combineren ... ik draag ze onder een jeans, onder een rokje of geef er mijn gekledere
outfits een casual touch mee.“
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NATUURLIJK AFROLLEN

Vegan schoeisel
vrij van dierlijke
oorsprong

Faire arbeidsomstandigheden bij
de productie in
Europa

Nieuw

C A N VA S
SNEAKER
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1 HAZEL 37026 10153 H VITELLO / GLORY weiss / silver | 2 KEA 66000 10156 K VITELLO / SMOKY / GLORY weiss multi |
3 HAZEL 37025 20013 H RECY grey
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walking good - looking good - feeling good

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 luchtige,
ongedwongen en natuurlijke flair.

3
1

2

3

1 KAJA 32004 20651 K PERLCALF / GLORY / ROVER grey multi | 2 HELIA 25021 10073 H KERMIT / VIPER space / ice |
3 HEAVEN 27001 20650 H PERLCALF / GLORY / MARLEY / VIPER grey multi
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

Glamour & glitter
Tover met Solidus een vleugje glamour en glitter aan je voeten en laat elke outfit er direct stijlvol
en elegant uitzien. De glanzende metallics in goud, brons, poerderroze en zilver zijn als neutrale
kleuren makkelijk te combineren. Ontdek het volledige aanbod aan prachtige metallics bij
uw erkend Solidus comfortspecialist.
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De functionele rits is super
gemakkelijk, want je moet
de veter in principe maar
één keer instellen. Sneller
en eenvoudiger aan– en
uittrekken kan gewoonweg
niet.

NIEUW

1 HAZEL 37004 30260 H MOKES marrakesch | 2 KATE 29001 40321 K SMOKY / ZEBRA nude / natur |
3 KATHY 51002 40314 K SMOKY fango | 4 KEA 66001 40276 K GLORY / LEOPARD / NUBUK fango multi
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Nieuwe trendy stijlen voor gevoelige voeten!
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Pijn tijdens het lopen?

STRETCH

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.
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STRETCH
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LICHTGEWICHT
MEER
WIJDTE

ZACHT

GEEN STORENDE
NADEN

ACTIEF ADEMEND

ANTIBACTERIEEL

1 KATE 29503 40289 K SMOKY / ROYAL FLEX fango / dough | 2 LIA 73500 40289 H SMOKY / ROYAL FLEX fango / dough |
3 KARO 42500 20656 K PERLCALF / KROKO FLEX grey | 4 KATE 29506 40208 K CRASH FLEX / EFESO marmo |
5 HEAVEN 27500 80007 H VITELLO / BRISBANE FLEX ocean
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

Solidus filosofie
Voeten gezond houden! Dat is de missie van de Zuid-Duitse comfortspecialist 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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1 MAN SPECIAL 78063 30221 H RANCH dark brown | 2 HARDY 64009 30366 H RANCH sand | 3 MAN SPECIAL 78061 20420 H
RANCH granit | 4 MAN SPECIAL 78059 00602 H MASH / RHINO schwarz / dark brown | 5 KAI 67001 20015 H RANCH / STINGRAY
piombo multi
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

lichtgewicht
slanke
hielsluiting
functioneel
meer wijdte
ingebouwde
hak

HAZEL 37004 80673 H DIAMANTE blue

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 mogelijk om het
voetbed te verwisselen met uw op maat gemaakte
steunzool.

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

Solidus Consumentenfolder VZ20

Ontdek de meerwaarde

