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Smeets Schoenen is aangesloten 
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ALS FAMILIEBEDRIJF EN HULPMIDDELEN-
LEVERANCIER TONEN WIJ ONZE 
VERANTWOORDELIJKHEID EN BETROKKENHEID 
NAAR ONZE WERKNEMERS, KLANTEN EN 
KETENPARTNERS AL SINDS 1906. 

Smeets Loopcomfort is een multidisciplinair kennis- 
en expertisecentrum, waar u terecht kunt met élk 
vraagstuk op het gebied van voeten, schoenen en 
bewegen. Wij helpen u graag hiervoor de meest 
adequate oplossing te vinden. Wij zijn actief in Limburg 
en hebben spreekuren op vele locaties. Zo kunnen wij u 
altijd in de buurt van dienst zijn. 

SCHOENWINKEL IN SITTARD
Karakteristiek voor onze winkel is dat wij maatwerk 
leveren, met als motto: ‘Voor elke voet een passende 
schoen’. Wij gaan immers verder dan de gewone 
schoenen. Wij verkopen dames- en herenschoenen 
van hoge kwaliteit, waar aanpassingen aan gemaakt 
kunnen worden. Tevens zijn onze schoenen geschikt 
voor losse voetbedden en steunzolen. 

Iedere klant heeft zijn eigen ideeën en wensen, en wij 
proberen onze collectie hier altijd zo goed mogelijk 
op af te stemmen. Bij Smeets Loopcomfort zijn we 
ieder seizoen steeds weer op zoek naar modieuze, 
comfortabele schoenen en mooie materialen.

MAATWERK, SERVICE EN SAMENWERKING
In ons expertisecentrum vindt u alles onder één 
dak: schoenen, pro- en orthesen, loophulpmiddelen, 
medische diensten, advies en bemiddeling. 
Wij ontwikkelen onze oplossingen voor 
mobiliteitsproblemen in nauw overleg met specialisten 
en artsen uit verschillende ziekenhuizen, medische 
centra en zorginstellingen. Daarbij staat u als klant 

altijd centraal en besteden wij veel aandacht aan de 
actuele schoenmode. 

Door deze nauwe samenwerking kunt u rekenen 
op zo kort mogelijke wachttijden. Daar waar wij u 
niet kunnen helpen, verwijzen wij u graag gericht 
door naar andere zorgprofessionals. Wij vinden het 
belangrijk dat u zich bij ons op uw gemak voelt. 
Daarom krijgt u bij Smeets Loopcomfort een 
vaste behandelaar en de mogelijkheid om 
te wisselen, indien u dat wenst. U bent 
de ervaringsdeskundige van uw 
ziektebeeld en uw zorgvraag en 
ervaringen staan dan ook steeds 
centraal in onze behandeling en 
ons advies. 

Bent u op zoek naar goede 
schoenen? Heeft u last van uw 
voeten? Kunt u moeilijk passende 
schoenen vinden?  
Ervaart u moeilijkheden bij het 
bewegen? Of wilt u gewoon meer 
weten over onze activiteiten? 

Voor elk vraagstuk, groot of klein, 
preventie of behandeling, kunt u vertrouwen 
op een deskundig advies en een professionele 
zorgverlening. Kijk voor meer informatie op onze 
internetpagina: www.loopcomfort.nl of maak een 
afspraak: 046 - 47 46 45 1.
 
Mensen in alle vrijheid helpen bewegen en sporten is 
onze missie.

Graag tot ziens! Wij helpen u graag!
TEAM  SMEETS LOOPCOMFORT

SMEETS LOOPCOMFORT
Vakmanschap, passie en innovatie

Durea modellen zitten als gegoten door de verschillende  
breedtematen, het wisselende voetenbed en de perfecte  
pasvorm voor jouw voet. Laat de winkelstraten maar komen.Durea

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

VETERSCHOEN

> materiaal: leer, vetersluiting met zijden veter,  
lichtgewicht zool

SNEAKER

> materiaal: leer, veter- en ritssluiting, zeer stevig

SANDAAL

> materiaal: nubuck prent, verstelbare klittenband sluiting

SNEAKER

> nubuck (zachte voering), veter- en ritssluiting,  
lichtgewicht

DUREA GO

> materiaal: nubuck, veter- en ritssluiting, afwikkelzool 
met extra demping

€ 209,95

€ 209,95€ 164,95

€ 199,95€ 199,95

Balans verandert je leven. Traditie en technologie komen samen 
in de unieke balanszool van Xsensible Stretchwalker®. Deze zorgt 
voor een natuurlijke en gezonde lichaamshouding. Ervaar het zelf!Xsensible

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

AMSTERDAM

> materiaal: gepatenteerd stretchleer, wijdtemaat: H,  
balanszool technologie

DALIA

> materiaal: gepatenteerd stretchleer, wijdtemaat: H, 
veter- en ritssluiting

MARTE

> materiaal: gepatenteerd stretchleer,  
diverse wijdtematen, veter- en ritssluiting

CHIOS

> materiaal: leer en lycra, wijdtemaat: G,  
klittenband sluiting, balanszool technologie

JERSEY

> materiaal: gepatenteerd stretchleer, wijdtemaat: G, 
veter- en ritssluiting, balanszool technologie

€ 189,95

€ 189,95

€ 189,95 € 149,95

€ 199,95

Optimale schokdemping, probleemloos lopen op softair. Loop aangenaam 
zacht en ontlast uw spieren, rug en gewrichten op onze kwaliteitsschoenen met 
speciale zool. Handgemaakt in Frankrijk van hoogwaardige materialen.Mephisto

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering
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BRADLEY

> materiaal: leer, wijdtemaat: G+

LESTER

> materiaal: nubuck, wijdtemaat: G+

BETANIE

> materiaal: leer, wijdtemaat: H+,
verstelbare klittenband sluiting

TOPAZIA

> materiaal: leer, wijdtemaat: G+

MONIA

> materiaal: leer, wijdtemaat: G+, veter- en ritssluiting

€ 189,95 € 184,95

€ 149,95 € 184,95 € 194,95



Perfecte pasvorm door eigentijds vakmanschap. Schoenen met een perfecte 
pasvorm voor een gezond voetklimaat. Ontdek de dempende werking van de 
zachte uitneembare voetbedden voor slanke, normale, brede èn gevoelige voeten.Solidus

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

HEAVEN

> materiaal: leer, wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting

HELIA

> materiaal: leer, wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, 
elegante sleehak met ingebouwde memory polstering

KIRSTEN

> materiaal: leer, wijdtemaat: K, verstelbare klittenband 
sluiting, elegante sleehak met ingebouwde memory  
polstering

SPECIAL

> materiaal: leer, wijdtemaat: H, verstelbare klittenband 
sluiting

KAJA & HAZEL

> materiaal: leer, wijdtemaat: H & K, veter- en ritssluiting, 
met ingebouwde memory polstering

€ 169,95 € 169,95

€ 124,95 € 109,95 € 169,95

Het comfortabele Duitse merk Waldläufer blinkt uit in zijn 
pasvorm gecombineerd met een modische look. Heel de 
collectie is voorzien van uitneembare voetbedden.Waldlaufer

CLARA

> materiaal: leer, wijdtemaat: H

HALICE

> materiaal: stof, wijdtemaat: H, luchtig en lichtgewicht

HELIETT

> materiaal: leer, wijdtemaat: H, klittenband sluiting

JENNY

> materiaal: leer en print lack, wijdtemaat: K

PETRA

> materiaal: memphis / sportnet, wijdtemaat: H, 

€ 119,95 € 129,95

€ 99,95 € 139,95 € 119,95

Gezonde voeten Meer weten over voetoefeningen? Kom langs en 
laat u adviseren door een van onze specialisten.

GEZONDE VOETEN

VOETOEFENINGEN
Voetgymnastiek helpt!
Een fi t en soepel lichaam is tegenwoordig een streven van veel mensen. 

We doen dagelijks aan beweging en dat is heel gezond. Het publiek in de 

sportscholen is gevarieerd. We zien steeds meer ouderen in de sportschool 

die hun conditie goed onderhouden en fi t door het leven gaan. Naar mate 

u ouder wordt, zakken uw voeten vaak iets door. Dit kan betekenen dat u dan 

opeens een schoenmaat groter hebt. Voetgymnastiek kan helpen tegen 

vermoeide voeten en om uw spieren sterk te houden.

4 OEFENINGEN
> TENEN & HIELEN: loop in een rechte lijn en beweeg uw gewicht 
van voren naar achteren, van je tenen naar je hielen. Dit stimuleert 
en versterkt de bogen van je voeten. U kunt dit ook op dezelfde plaats 
doen, zonder te lopen.

> INSPANNEN & ONTSPANNEN: bij deze oefening span je je voet in 
(net als of je een vuist probeert te maken met je voet) en ontspan 
daarna je voet om vervolgens weer in te spannen. Het kan gebeuren 
dat je een krampgevoel krijgt, doe dan het volgende; span je voet, 
strek je voet uit en ontspan je voet.

> STA OP EEN BOEK & OEFEN JE TENEN: breng het boek onder je 
voetbogen, zodat je tenen over de rand komen. Beweeg je tenen 
nu omhoog en naar omlaag.

> STA RECHTOP & BRENG JE TENEN OMHOOG: ga staan met je rug 
helemaal recht. Til je tenen nu zover van de grond dat je staat 
zonder dat gewicht op je tenen. Ontspan je tenen en breng ze 
naar de grond. Herhaal de oefening.

See fashion, feel comfort. Stijlvolle, elegante damesschoenen met een 
exclusief draagcomfort. Uitgevoerd in luxe, zachte leersoorten en fijne details. 
Volledig leer gevoerd, diverse wijdtematen en uitneembaar voetbed.Hassia

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering

Since 1884

PIACENZA

> materiaal: leer, wijdtematen: G

JESOLO

> materiaal: Stretch materiaal, wijdtematen: J

MADRID

> materiaal: kalfsleer, wijdtematen: K

VALENCIA

> materiaal: suède, wijdtematen: H

BILBAO

> materiaal: leer, wijdtematen: H

€ 144,95 € 149,95

€ 169,95 € 164,95 € 164,95



DE ZES 
ZEKERHEDEN

1. Groot assortiment kwaliteitsmerken

2. Groot assortiment lengte- en 
 breedtematen

3. Ruime keus schoenen met 
 uitneembaar voetbed

4. Wij meten gratis de juiste lengte 
 én breedte

5. Aandacht en toegewijde service van 
 gediplomeerde verkoopadviseurs

6. Gratis deskundig en eerlijk advies
 op maat

‘Om voetklachten goed te kunnen
behandelen is het belangrijk om

te weten hoe ze ontstaan’

Heeft u voetklachten, dan kunt u bij ons terecht. 
Ons deskundig personeel zal samen met u de 
oorzaak van de klachten achterhalen. Hierbij 
kijken zij naar uw oude schoenen, meten uw 
beide voeten op en gaan op zoek naar een paar 
schoenen met de juiste pasvorm, passend bij 
uw voettype. Wanneer nodig doen wij een kleine 
aanpassing aan de schoen voor een optimale 
pasvorm.

Heeft u een steunzool? Dan is het belangrijk 
dat deze in een goede schoen terecht 

komt voor een optimaal rende-
ment. Wij gaan op zoek 

naar de perfecte 
match.

VOETPROBLEMEN 
HERKENNEN
> GEZONDHEID

Waar kunt u voetproblemen aan herkennen?
Dit zijn de meest voorkomende symtomen.
Branderige voeten, scherpe pijn boven op de 
voorvoet, eeltvorming en likdoorns onder de 
bal van de voet, aanhoudende pijn onder de 
hiel, kloppend gevoel of zwelling en kramp.

Bij twijfel of vragen kunt u altijd bij ons 
langskomen. We helpen u graag en 
geven passend advies.

Heerlijk we kunnen weer naar buiten, het voorjaar komt er aan! Dat betekent 

kleur in de schoenen. Poedertinten, maar ook wit en taupe zien we in 

overvloed. Naast kleuren zijn prints nog steeds enorm populair. Een 

bloemenprint, een stukje snake, leopard of zebra geeft een schoen net dat 

beetje extra. Met onze extra comfortabele schoenencollectie, kunt u

er zorgeloos op uit dit voorjaar!

VOORJAAR / ZOMER 2019

GET ON 
YOUR FEET
Spring is in the air!

57% van alle mensen krijgt in 
zijn of haar leven te maken met 
voetklachten. Dat zijn meer dan 8 
miljoen mensen in Nederland. Zonde, 
dit had in veel gevallen voorkomen 
kunnen worden. Veel voetklachten 
ontstaan door het dragen van 
verkeerde schoenen. Door slecht 
passende, in veel gevallen te kleine, 
schoenen worden de voetstructuren 
op elkaar gedrukt waardoor voeten 
bekneld raken. De voet kan niet vrij 
bewegen, waardoor diverse spieren 
onnodig onder spanning komen te 
staan. Denk hierbij aan de spieren 
in uw kuiten, scheenbenen, heupen 
en rug. Naast het feit dat dit pijn kan 
opleveren, kost dat energie.

LEKKER LOPEN 
IS MAATWERK
> GEZONDHEID

DE PERFECT MATCH
> INFORMATIE



Gezonde voeten Veel voet- en lichaamsklachten kunnen verminderd worden of 
zelfs helemaal verdwijnen wanneer u goed passende schoenen 
draagt. Wij geven u graag eerlijk en onafhankelijk advies!

GEZONDE VOETEN

FITTE VOETEN
Ga gezond het voorjaar in!

WIST U DAT...
> IN DE LOOP VAN DE DAG bijna vijf procent in 
volume toeneemt. Een verfrissend voetbadje 
‘s avonds is dan geen overbodige luxe.

> ALLE BOTJES IN BEIDE VOETEN samen een 
kwart van alle beenderen in je lichaam vormen

> TWEE VOETEN HEBBEN SAMEN ongeveer 
250.000 zweetkliertjes die ruim een kwart liter 
vocht per dag afscheiden.

De schoenmaat is 
van de grootste 

mens ter wereld

62

Van al uw botten 
bevinden zich 
in uw voeten

25%

Aan volume 
toeneemt aan het 
eind van de dag

5%

Van de nederlandse 
bevolking jaarlijks last 
heeft van voetklachten

19%

Modieuze kwaliteitsschoenen met comfort als uitgangspunt
Dankzij een anatomisch gevormd voetbed en een doordacht 
ontwerp, loopt u altijd lekker!Wolky

✓ uitneembaar voetbed   ✓ Pasvorm voor een volle voet   ✓ leren voering

ARENA CAMOUFLAGE

> materiaal: nubuck, vetersluiting, hakverhoging

KINETIC LONGBEACH

> materiaal: nubuck, lichtgewicht, extra foamlaag onder 
het voetbed voor meer demping

LISSE OXFORD

> materiaal: leer, verstelbare klittenband sluiting, speciaal 
voetbed samengesteld uit kurk en memory foam

TWO STRETCH

> materiaal: leer met camouflageprint, klittenband sluiting, 
voorblad van stretch materiaal

ONE STRETCH

> materiaal: nubuck, voorblad van stretch materiaal

€ 119,95 € 139,95

€ 119,95 € 149,95 € 149,95

Sportief en trendy design, uitgevoerd in soepele/lichte materialen voor optimaal draagcomfort Cycleur de Luxe is opgericht 
door een echte fietsenliefhebber. De schoenen van Cycleur de Luxe weerspiegelen de nostalgie van de wielrenner. Met een 
knipoog naar de fietsschoenen uit de jaren ‘50 combineert Cycleur de Luxe nostalgische elementen met frisse kleuren.

Cycleur    de Luxe

✓ uitneembaar voetbed  ✓ halve maten en wijdte maten

PRESTON

> materiaal: suede/leer, halve maten en wijdte maten, 
uitneembaar voetbed. Cognac. Ook verkrijgbaar in Navy.

OXFORD

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Denim, Cognac. Ook verkrijgbaar in cognac.

BELFAST

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Cognac. Ook verkrijgbaar in Navy. 

PULSANO

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten,  
uitneembaar voetbed. Cognac. Ook verkrijgbaar in Navy.

ICELAND

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Optic white. Ook verkrijgbaar in Navy.

FRANKFURT

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Optic white. Ook verkrijgbaar in Navy.

TORRES

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Light grey. Ook verkrijgbaar in Navy.

€ 120,00€ 130,00

€ 110,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 130,00

MIMOSA

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Nude. Ook verkrijgbaar in White en Beige.

€ 110,00

€ 135,00

MIMOSA

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Wit. Ook verkrijgbaar in Nude en Beige.

€ 110,00 POPPY

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten,  
uitneembaar voetbed. White. 

€ 99,95

ACTON3

> materiaal: leer, halve maten en wijdte maten, uitneem-
baar voetbed. Light grey. 110,00. Ook verkrijgbaar in White. 

€ 110,00

Winactie
WIN UW AANKOOP-

BEDRAG TERUG
BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR 

CYCLEUR DE LUXE SCHOENEN 
BIJ ONS IN DE WINKEL*

*spelvoorwaarden in winkel



Lichtgewicht alle functionaliteit, zonder extra veel gewicht
Comfortabel ultra verstelbaar, extra veerkracht & demping
Duurzaam waterbestendig en zeer slijtvastTeva

✓ waterbestendige zool

TIRRA WOMEN

> materiaal: nylon, klittenbandsluiting

TERRA FI 5 UNIVERSAL

> materiaal: nylon, klittenbandsluiting

STRATA UNIVERSAL

> materiaal: nylon, klittenbandsluiting

M LANGDON

> materiaal: leer, klittenbandsluiting

TERRA FI 5 UNIVERSAL

> materiaal: nylon, klittenbandsluiting

€ 84,50

€ 99,95€ 109,95

€ 84,95 € 99,95

✓ uitneembaar voetbed   ✓ Goretex voering   ✓ verzoolbaar ✓ alle modellen zijn verkrijgbaar in specifieke dames-en herenleesten

Hanwag Betrouwbaar vakmanschap sinds 1921
Continue vernieuwingen, de hoogste functionaliteit en  
kwaliteit, specifieke dames- en herenleesten. 

BELORADO II LADY TUBETEC GTX

> Lichte maar stabiele wandelschoen in een modern de-
sign met de innovatieve en unieke TubeTec zoolconstructie 
van Hanwag. Een TPU-tube beschermt de soepele en  goed 
dempende PU zool en geeft tegelijk een zeer goede grip en 
stabiliteit. Geschikt voor lichte wandelingen.

GRITSTONE II GTX

> Met de extra dempende tussenzool en de sterk afgeronde 
zoolconstructie bij hak en tenen, biedt deze lage wandel-
schoen een zeer goede ondersteuning bij lange wandeltoch-
ten op licht terrein. Ook zeer geschikt voor tal van andere 
outdoor activiteiten. 

BANKS LADY II GTX

> De multifunctionele Banks Lady II GTX is een lichte maar 
zeer stabiele wandelschoen met een waterdichte GoreTex® 
voering en een goed dempende slijtvaste Vibram® profiel-
zool. Geschikt voor wandeltochten met lichte bepakking.

ALTA BUNION LADY GTX

De Alta Bunion lady GTX is een lichte trekking schoen met 
een waterdichte Gore-Tex voering, ook verkrijgbaar met een 
volledig chroomvrije leren binnen voering. De Bunion leest 
is speciaal ontworpen voor mensen met een Hallux Valgus 
(scheefstand van de grote teen) Geschikt voor wandeltoch-
ten met een lichte bepakking.

BANKS II GTX

> De multifunctionele Banks II GTX is een lichte maar zeer 
stabiele wandelschoen met een waterdichte GoreTex® voe-
ring en een goed dempende slijtvaste Vibram® profielzool. 
Geschikt voor wandeltochten met lichte bepakking.

€ 189,95 € 189,95

€ 199,95

€ 229,95

€ 199,95

Of je nu gaat wandelen in eigen land, een city-trip gaat maken of de bergen wilt trotseren, 
Lowa heeft voor elke buitenactiviteit een passende schoen. Sinds 1923 staat Lowa voor 
pasvorm, comfort en kwaliteit. Bovendien zijn schoenen voor 100% ‘Made in Europe’Lowa

✓ Goretex   ✓ uitneembaar voetbed

Of je nu gaat wandelen in eigen land, een city-trip gaat maken of de bergen wilt trotseren, 
Lowa heeft voor elke buitenactiviteit een passende schoen. 
pasvorm, comfort en kwaliteit. Bovendien zijn schoenen voor 100% ‘Made in Europe’LowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowaLowa

AERANO GTX WS

> Deze multifunctionele hybride outdoorschoen is voor 
dagelijks gebruik. Hij is waterdicht en zeer goed ademend 
dankzij GORE-TEX® SURROUNDTM-technologie. Voor het 
design van dit all-terrain classic-model is gekozen voor een 
minimale aanpak.

WALKER GTX

> De halfhoge schoen van robuust nubuckleer is de ideale 
partner voor alle Nordic Walkers, reizigers op stedentrips of 
enthousiaste wandelaars. Goede grip, stabiele pasvorm, het 
waterdichte GORE-TEX®-membraan en een zeer goed afrolge-
drag voor de perfecte wandeling.

RENEGADE GTX MID WS

> Deze multifunctionele dames schoen heeft na twee
decennia zijn waarde bewezen. De stevige schacht-
enzoolconstructie zorgt voor een goede stabiliteit en
ondersteuning. Geschikt voor de drukke dagelijkse
activiteiten als op een tocht over verhard terrein is de
RENEGADE GTX® MID de ideale metgezel.

RENEGADE GTX MID

> Het cultmodel van Lowa, is tijdloos, heeft een frisse look 
en het beste loop- en draagcomfort en is geschikt voor vele 
gebruiksdoeleinden. De Vibram Evo zool biedt een aangename 
demping en de zachte binnenvoering van Gore-Tex is 
volledig waterdicht en houdt je voeten droog.

INNOX PRO GTX MID WS

> Het multitalent toont zich verrassend flexibel als een 
korte wandeling in de natuur toch uitloopt op een
ongeplande uitdagende tocht op onbekend terrein. 
Terwijl de tussenzool van LOWA DynaPU® voor de
nodige demping zorgt, stabiliseert het innovatieve LOWA 
MONOWRAP®-frame iedere stap op het terrein.

€ 199,95 € 174,95

€ 199,95 € 199,95 € 189,95

Meindl modellen zitten als gegoten door de verschillende  
breedtematen, het wisselende voetenbed en de perfecte  
pasvorm voor jouw voet. Laat de winkelstraten maar komen.Meindl

✓ uitneembaar voetbed

RIALTO GTX

> Nieuwe linie van Meindl in de groep “Travel”. Voor al-
ledag, stadstouren en reizen. Stabiele alleskunner met een 
zeer goede demping en perfecte afwikkeling en anatomisch 
gevormd uitneembaar voetbed. Geschikt voor vele doelein-
den met een moderne optiek en zeer aangenaam om de 
hele dag te dragen.

ACTIVO SPORT LADY GTX

> Wellness voor uw voeten. Meer ruimte en naadvrij 
materiaal voor de voorvoet. Een Comfort-Fit® leest met 
meer afwikkeling. Uitneembaar Comfort-Fit® voetbed met 
SOFTPRINT schuim die zich aan de voet aanpast en zacht 
dempt voor comfortabel lopen.

BADIA

> Een model uit de nieuwe SportOmed serie gebaseerd 
op de Comfort-Fit® leest met extra ruimte voor uw voeten. 
Onder het kurken uitneembaar voetbed is extra een zacht 
dempende inlay aangebracht, die een hoge individualiteit 
voor aanpassing van uw (orthopaedische) voetbedden moge-
lijk maakt ,maar ook de mogelijkheid biedt om het volume in 
de schoen te vergroten. Zachte leren voering, zonder naden 
en bijzonder zacht gepolsterd. Wijdtemaat K- K+.

AST MID GTX

> Onze voeten worden iedere dag sterk belast. Deze 
Comfort Fit® leest ( meer ruimte voor de voorvoet en extra 
afwikkeling) zijn voorzien van een  speciaal kurken voetbed 
met hieldemping en voorvoetondersteuning en kunnen uw 
voeten ontlasten. Categorie A/B.

JOURNEY LADY PRO GTX

> Comfort Fit® leest, meer ruimte voor de voorvoet en 
extra afwikkeling, wijdtemaat: J, uitneembaar voetbed. 

€ 169,95€ 189,95

€ 189,95€ 214,95 € 199,95



SPORT 
S P O R T S C H O E N
A A N PA S S I N G E N
SPORTSTEUNZOLEN
SCHEENBESCHERMERS  

OP MAAT

• Schoenwinkel voor 
dames en heren

• Reparatie en 
ontwerpatelier

• Medisch pedicure
• Podotherapie
• Orthopedische techniek
• Orthopedische schoen-

techniek
• Fysiotherapie
• Revalidatie
• Veiligheidsschoenen 

(confectie en maatwerk)

DISCIPLINES ONDER 
ÉÉN DAK BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT:

VOOR elke vraag OP HET GEBIED

VAN VOETEN, SCHOENEN, BEWEGEN

EN SPORT KUNT U BIJ SMEETS 

LOOPCOMFORT TERECHT.

LAAT UW (SPORT)  
STEUNZOLEN 
GRATIS 

CONTROLEREN

OPENINGSTIJDEN
maandag    9.00 - 17.30

dinsdag   9.00 - 17.30

woensdag   9.00 - 17.30

donderdag   9.00 - 17.30

GRATIS PARKEREN EN OPLAADPUNT VOOR UW AUTO

SMEETS LOOPCOMFORT
Bezoekadres: Lissabonlaan 10

(tegenover nieuwe Aldi)

6135 LE Sittard 

info@loopcomfort.nl 

www.loopcomfort.nl 

vrijdag   9.00 - 17.30

zaterdag    10.00 - 16.00

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak,

telefoon: 046 - 474 64 51

Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten ontleend worden.

GRATIS 
RONDLEIDING
WILT U WETEN HOE ORTHOPEDISCHE 
HULPMIDDELEN WORDEN GEMAAKT? 
SCHRIJF U DAN SNEL IN VOOR DE GRATIS 
RONDLEIDING “EEN KIJKJE ACHTER DE 
SCHERMEN” OP WWW.LOOPCOMFORT.NL

GRATIS ADVIES 
OP ONS WEKELIJKSE 
INLOOPSPREEKUUR VOOR 

VEILIGHEIDS
SCHOENEN
ELKE VRIJDAGMIDDAG, ZONDER AFSPRAAK

Wij helpen u 
graag! De koffie/
thee staat klaar


