
DE COMFORTSPECIALIST  
schoenen met uitneembaar voetbed 
voor normale, brede en gevoelige voeten

NIEUWE “FEEL GOOD”  
COLLECTIE  
voorjaar / zomer 2021

GENIET MET JE VOETEN…  
op elk moment van de dag

KYLE 60003 80385  
wijdte K jeans

walking good - looking good - feeling good
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DE JUISTE SCHOENMAAT + DE JUISTE SCHOENWIJDTE = DE PERFECTE PASVORM

1 KYLE 60001 10152 wijdte K wit / goud  |  2 KEA 66017 40372 wijdte K taupe  |  3 HAZEL 37004 30510 wijdte H cognac
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Tess / trav
el specialis

t

› Ik hou van reizen en dankzij mijn Solidus 
schoenen nu nog meer.  Ze zijn zo licht en 

luchtig dat ik niet voel dat ik ze draag.  
Ze geven mijn voeten en tenen enorme  
bewegingsvrijheid, zijn heel modieus en 
makkelijk te combineren.  De nieuwe Soli-

Light modellen trek ik altijd aan voor citytrips.  
De hele dag onderweg zijn en ‘s avonds geen 

vermoeide en pijnlijke voeten! Wat wil je nog meer?

Licht & luchtig!
Ontdek de lichtste schoen 

die Solidus ooit gemaakt heeft! 
Ervaar de natuurlijke en zachte 

demping van de vederlichte 
honingraat loopzool in  

H en K wijdte. 
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1 KAJA 32004 20718 wijdte K brons  |  2 HEAVEN 27001 20650 wijdte H grijs  |  3 KATHY 51002 40362 wijdte K brons  |   
4 HELIA 25021 80367 wijdte H blauw  |  5 KEA 66016 10046 wijdte K wit
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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 snea-
kers voor een ongedwongen, luchtige en natuurlijke flair.

4
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 De functionele rits is
super gemakkelijk, want je
moet de veter in principe
maar één keer strikken.
Sneller en eenvoudiger
aan– en uittrekken kan

gewoonweg niet. 
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1  KATE 29503 40169 wijdte K taupe  |  2  LIA 73500 80196 wijdte H grijs  |  3 HEAVEN 27500 80007 wijdte H blauw

Nieuwe trendy stijlen voor gevoelige voeten!
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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.

GEEN STORENDE 
NADEN

ZACHT

ANTIBACTERIEEL

ACTIEF ADEMEND

MEER 
WIJDTE 

LICHTGEWICHT

STRETCH
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1 KYLE  60500 80382 wijdte K marine  |  2 KATE 29506 20720 wijdte K grijs  |  3 KEA 66501 40371 wijdte K beige
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Lisa / groent
e en fruit 

expert

Het nieuwe leder-look 
stretch materiaal combineert 
alle bestaande Solicare Soft 

voordelen met de  
uitstraling van  

echt leder.

› Ik hou enorm van mijn job op de wekelijkse 
markt en het sociale contact met de mensen. Een 

vaste klant gaf me de tip om Solidus schoenen te 
proberen - en ja - wat kan ik zeggen: sindsdien 
is het werk nog leuker.  Na een lange dag 
rechtop staan, voelen mijn voeten nog altijd 
zo ontspannen dat ik ‘s avonds zelfs nog met 
vrienden kan gaan wandelen.  Ik weet nu dat 

je goed voelen begint bij je voeten!
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DE JUISTE SCHOENMAAT + DE JUISTE SCHOENWIJDTE = DE PERFECTE PASVORM

1 WELLNESS SPECIAL 20187 00691 wijdte G zwart  |  2 SPECIAL 21104 10158 wijdte H wit |   
3 HONEY 76006 80362 wijdte H marine  |  4 GRETA 48016 50040 wijdte G rood
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Zoë / interior
 designer

1

›  Het voorgevormde kurken voetbed geeft me  
hetzelfde geweldige gevoel als blootvoets lo-
pen op het strand, houdt mijn voeten in de juiste 
positie en ondersteunt waar nodig is. De zachte 

ingewerkte memory-foam toplaag vormt        
zich volledig rond mijn voeten en heeft 
een drukverlagend effect. Pure well-
ness voor de voet!     
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

2

1 KIRSTEN 50008 10147 wijdte K zilver  |  2 HONEY 76010 40366 wijdte H goud  |  3 SPECIAL 21154 20639 wijdte H grijs  |   
4 GINA 24009 40309 wijdte G taupe  |  5 GRETA 48017 30276 wijdte G cognac
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Glitter & glamour
Tover met Solidus een vleugje glitter en glamour 
aan je voeten en laat elke outfit er direct stijlvol en 
elegant uitzien. De glanzende metallics in neutrale 
kleuren zijn bovendien makkelijk te combineren.

Het originele  
Solidus voetbed

 stimuleert een gezonde  
lichaamshouding

 voorkomt het doorzakken  
van de voet

 absorbeert schokken  
en verdeelt  

de druk
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DE JUISTE SCHOENMAAT + DE JUISTE SCHOENWIJDTE = DE PERFECTE PASVORM

1 GINA 24019 00691 wijdte G zwart  |  2 LIA 73113 10049 wijdte K wit  |  3 LIA 73141 40420 wijdte H taupe  |   
4 LIA 73103 80369 wijdte H navy
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Solidus filosofie 
Voeten gezond houden! Dat is de missie van Solidus, dé Zuid-Duitse comfortspecialist, die sedert 
meer dan 100 jaar premium kwaliteit dames- en heren comfortschoenen met uitneembaar voet-
bed 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. 

Vermoeide of 
pijnlijke voeten? 

Rol een tennisbal van de te-
nen naar de hiel en omgekeerd.  
Deze voetmassage ontspant de 

voetspieren en bevordert de 
bloedcirculatie.

Masseer en relax!
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ALLE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED

1 MAN SPECIAL 78061 20420 wijdte H graniet  |  2 HARDY 64009 00090 wijdte H zwart  |  3 HENK 81013 30153 wijdte H cognac  |   
4 MAN SPECIAL 78063 30221 wijdte H bruin  |  5 MAN SPECIAL 78059 00602 wijdte H bruin
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Jack / personal coach

› Comfortabele schoenen vind ik heel belangrijk en 
koop ik altijd bij een schoenenspeciaalzaak. Want 
een nieuw paar schoenen moet je passen voor 
je ze koopt.  Enkele jaren geleden kocht ik mijn 
eerste paar Solidus schoenen, maat 8 1 ⁄2 wijdte H 
en was meteen overtuigd van zowel de pasvorm, de 
kwaliteit alsook de look. Ondertussen draag ik ook de 
Solidus sandalen en slippers. Ik verwen mijn voeten op elk 
moment van de dag.
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Uw Solidus comfortspecialist in schoenen met uitneembaar voetbed voor normale, brede en gevoelige voeten

37029 10163 wijdte H wit / blauw

Ontdek de meerwaarde 
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 mogelijkheid 
om het uitneembaar voetbed te wisselen met uw op maat gemaakte steunzool. 
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walking good - looking good - feeling good

gevoelige 
voeten

breedte

smalle 
wijdte

normale 
wijdte

breedte

brede 
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breedte breedte

extra brede 
wijdte


