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Met wordt  
lopen & sporten weer een plezier!

STABILITY

EASYFIT

COMFORT

MULTISPORT

Geen paar voeten is gelijk, maar gezonde voeten  
zijn het geheim van een goede mobiliteit.
Voeten zijn het fundament waar het hele lichaam op 
steunt. Wist u dat we gemiddeld meer dan 100.000 km 
lopen in ons leven? En ruim 70% heeft voetklachten?

Iedereen die moeite met lopen heeft of voetpijn ervaart, 
kan daarover meepraten. Veel voorkomende problemen 
zijn voorvoetpijn, hielpijn en zwikken. Ook kunnen 
klachten aan de houding (bijv. Specifieke rugklachten) 
door voetklachten worden veroorzaakt. Het is van groot 
belang aandacht aan voeten en schoeisel te besteden.

 high tech voetbedden kunnen voor uw 
voetklachten en vermoeidheid een oplossing bieden. 
De serie schinsoles bestaat uit 4 type voetbedden ieder 
met zijn specifieke eigenschappen en toepassingen. 
Door passen en enkele meters lopen met de schinsoles 
krijgt  u een duidelijk beeld over het  karakter van het 
desbetreffende voetbed. Zo kunt u eenvoudig een juiste 
keuze maken welke type  het beste bij  
u past!

De  zijn met de grootst mogelijke  
zorg samengesteld uit hoogwaardige materialen.
Strenge controles op het moderne productieproces 
staan garant voor een lange levensduur van uw 

. 

Belangrijk!
 zijn wasbaar met lauw water en zeep. 

Om langer plezier van uw  te hebben 
moeten de voetbedden ’s avonds uit uw schoeisel 
gehaald worden zodat ze kunnen ventileren.

HighTech voetbedden  
hebben een naam…



 is een merk van 
Schins Leder BV
Handelstraat 6 Nuth, 6361 KC Nederland
Tel. +31 (0)45 5244464
Fax +31 (0)45 5244412
info@schinsleder.nl
www.voetbedden.nl

STaBiliTY art 6786
Deze gepatenteerde inlegzool geeft optimale on-
dersteuning aan de achter- en middenvoet en zorgt 
voor veel zijwaartse stabiliteit. Bovendien biedt de 
inlegzool de nodige schokdemping. De stability 
inlegzool staat voor optimale stabiliteit en comfort 
tijdens het staan, lopen en sporten.
De ideale kuipzool voor berg-, wandel-, werk-,  
ski-, sport en casual schoenen.
 
Materiaal:
De Stability zool is vervaardigd uit duurzame ma-
terialen voor optimaal comfort en extra veerkracht. 
Het afdekmateriaal X-STATIC is anti-microbieel, 
vochtregulerend; de zilvervezels zorgen voor een 
anti-geur effect!
X-STATIC is thermodynamisch d.w.z. dat dit warmte 
afvoert en blaarvorming voorkomt. De groene  
dempingsvlakken verhogen het draagcomfort.

eaSYfiT art 6556
Easyfit zolen zijn smalle voetbedden en zorgen 
ervoor dat dit type zolen ideaal is voor o.a. voetbal-, 
hockey-, wielrenschoenen, sneakers en comfort 
schoeisel met weinig ruimte in de schoen.

Materiaal:
De Easyfit zool is vervaardigd uit duurzame mate-
rialen voor comfort en extra veerkracht. Het oranje 
polstervlak geeft demping tijdens het lopen en of 
sporten Het afdekmateriaal heeft een ademend ver-
mogen, neemt vocht op, en voelt heerlijk zacht aan.

ComforT art 6781
Met deze gepatenteerde inlegzool wordt lopen en 
sporten weer een feest! De inlegzool zorgt voor 
optimale ondersteuning van de achter-, midden-  
en voorvoet. Bovendien biedt hij de nodige schok-
demping en staat garant voor optimale drukont-
lasting tijdens het lopen, staan en sporten. Voor 
mensen die een voorvoetsteun nodig hebben in 
hun casual-, berg-, werk- en wandelschoenen.

Materiaal
De comfortzool is vervaardigd uit EVA- materiaal 
wat in een raamwerk ligt. Dit frame zorgt dat de 
lichte hielkom met schokbreker optimaal werkt!
Het voorvoetelement zorgt voor de juiste onder-
steuning. Het afdekmateriaal heeft een ademend 
vermogen, neemt vocht op en voelt heerlijk zacht 
aan.

mulTiSporT art 6784
Deze inlegzool is speciaal ontwikkeld voor gebruik 
in sportschoenen. De inlegzool geeft optimale 
ondersteuning aan de achter- en middenvoet en 
de nodige schokdemping tijdens de landingsfase. 
Toepasbaar in vrijwel alle soorten sportschoenen. 
Door de unieke samenstelling is deze lage kuipzool 
ook geschikt voor dagelijks gebruik in o.a. sneakers 
en werkschoenen. 

Materiaal:
De Multisport zool is vervaardigd uit duurzame 
materialen voor comfort en extra veerkracht.  
De verschillend gekleurde materialen  zorgen  
voor een optimale demping en drukontlasting.
Het afdekmateriaal heeft een ademend vermogen, 
neemt vocht op en voelt heerlijk zacht aan.
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