
Smeets Loopcomfort  is aangesloten bij Podo Linéa; 
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

SMEETS
LOOPCOMFORT

Nieuwe 
Collectie
VOORJAAR 2020

VIND BIJ ONS DE 
JUISTE SCHOENEN 
VEELAL OOK GESCHIKT 
VOOR STEUNZOLEN

ADVIES 
OP MAAT

Vakmanschap, passie
en innovatie



SEE FASHION, FEEL COMFORT

Hassia

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

MADRID

> Suède Mamba-perlato, veter- en 
ritssluiting, extra stevig contrefort, wijdte K.

PISA

> Leer Mamba, vetersluiting, extra stevig 
contrefort, wijdte G.

PISA

> Zebrastretch, extra stevig contrefort, 
wijdte G.

JESELO

> Stretch / pepita, extra stevig contrefort, 
wijdte J.

MONACO

> Premiumsheep / soft nappa, vetersluiting, 
extra stevig contrefort, wijdte H.

€ 169,95

€ 184,95

€ 159,95

€ 179,95

€ 149,95

OPTIMALE SCHOKDEMPING, EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

Mephisto

✓ uitneembaar voetbed   ✓ Soft-Air technologie

LIRIA

> Leer en nubuck, vetersluiting, leer en 
textiel voering, wijdtemaat H.

DALYNA

> Leer, vetersluiting, lichtgewicht zool, 
wijdtemaat H.

DIAMANTA

> Leer, veter- en ritssluiting, wijdtemaat G.

GERYNA

> Nubuck, drie keer verstelbare 
klittenbandsluiting, wijdtemaat H.

TOSCANA

> Leer, veter- en ritssluiting, 
wijdtemaat G.



DE SCHOENEN VAN CYCLEUR DE LUXE 
WEERSPIEGELEN DE NOSTALGIE VAN DE WIELRENNER

Cycleur de Luxe 

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering   

MONTREAL

> Leer, uitneembaar voetbed, kleur: white.

BRUCE

> Leer, uitneembaar voetbed, kleur: white.

PLUS

> Leer, uitneembaar voetbed, kleur: light 
blue, ook verkrijgbaar in cognac.

BEAUMONT

> Leer, uitneembaar voetbed, kleur: cognac, 
ook verkrijgbaar in grey.

€ 130,00

€ 135,00

€ 135,00

€ 120,00

MOVED BY BALANCE

Xsensible

✓ geschikt voor voeten met diabetische en reumatische klachten

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   
✓ geschikt voor voeten met diabetische en reumatische klachten

✓ uitneembaar voetbed

geschikt voor voeten met diabetische en reumatische klachten

uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

CHELSEA

> Stretchleer, veter- en ritssluiting.

AMBON

> Leer, verstelbare sluiting en uitneembaar 
voetbed.

LIMA

> Stretchleer, veter- en ritssluiting.

TOULOUSE

> Stretchleer, vetersluiting.

SOFIA

> Stretchleer, vetersluiting. € 199,95

€ 149,95

€ 199,95

€ 189,95

€ 189,95



DE ZES
ZEKERHEDEN
1.  Groot assortiment 

kwaliteitsmerken
2.  Ruime keus in lengte-  en 

breedtematen
3. Ruime keus schoenen met 

uitneembaar voetbed
4. Wij meten gratis en zorgvuldig de 

juiste lengte én breedte
5. Aandacht en toegewijde service 

van onze gediplomeerde 
verkoopadviseurs

6. Gratis deskundig advies

VOORJAAR / ZOMER 2020

MET GEMAK 
NAAR 
BUITEN

MET GEMAK 

BUITEN

 Groot assortiment 
kwaliteitsmerken

DE ZES
ZEKERHEDEN
1. 

Lekker 
lopen is 
maatwerk
 GEZONDHEID
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 

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, scheenbe-

nen, heupen en rug. Naast het feit dat dit pijn kan 

opleveren, kost dat energie.

FASHION 
UPDATE…
Schoenen met dierenprints zijn op dit 

moment niet meer weg te denken uit het 

modebeeld. Je ziet veel verschillende prints 

voorbij komen, een stukje snake, leopard 

of zebra op de neus. Naast de dierenprints 

zien we veel kleur zoals oker, groen, rood, 

wit, (donker)bruin, en donkerblauw. Ook 

laten we ons inspireren door de natuur. Dit 

ziet u terug in het kleurenpallet dat bestaat 

uit bruinen, witten en bricks. Als accent 

wordt er gewerkt met blauw of oker. 

Nu de dagen langer worden en de natuur weer 

langzaam ontwaakt is er niets fi jner dan naar buiten 

te gaan. Voordat u dat doet, loop eerst eens binnen 

bij uw Podo Linéa winkel voor de meest comforta-

bele schoenen. Zij kunnen uw voeten opmeten en 

u helpen met het kiezen van een schoen met de 

juiste pasvorm. Ons deskundig personeel staat voor 

u klaar, dus vraag gerust om advies. Daarna staat 

niets u meer in de weg om te genieten van een 

heerlijk seizoen. ‘Om voetklachten goed te 
kunnen behandelen is het 

belangrijk om te weten 
hoe ze ontstaan’

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Meer informatie over 
Podo Linéa of een van 
de merken vindt u op 

www.podolinea.nl

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN
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kunnen behandelen is het 
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hoe ze ontstaan’
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PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN



PERFECTE PASVORM DOOR EIGENTIJDS VAKMANSCHAP

Solidus

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   ✓ leren voering

HEAVEN

> Vitello / Brisbane Flex, stretchmateriaal, 
geschikt voor voeten met diabetische en 
reumatische klachten, geschikt voor de 
gevoelige voet.

LIA

> Perlcalf / Flower Flex, stretchmateriaal,  
geschikt voor voeten met diabetische en 
reumatische klachten, geschikt voor de 
gevoelige voet.

HAZEL

> Vitello / Glory, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

HEAVEN

> Perlcalf / Glory / Marley / Viper, veter- 
en ritssluiting, extra stevig contrefort.

KEA

> Glory / Leopard / Glory, veter- en 
ritssluiting, extra stevig contrefort, 
geschikt voor de bredere voet. € 174,95

€ 144,95

€ 174,95

€ 149,95

€ 169,95

MODIEUZE KWALITEITSSCHOENEN MET COMFORT ALS UITGANGSPUNT

Wolky

✓ uitneembaar voetbed   ✓ leren voering

GLOBE

> Nubuck, klittenbandsluiting.

YELL

> Leer, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

NORTEC

> Nubuck, vetersluiting.

ONE

> Nubuck, voorblad is van stretchleer, 
vetersluiting.

FELTWELL

> Nubuck, veter- en ritssluiting, 
extra stevig contrefort.

€ 134,95

€ 139,95

€ 134,95

€ 124,95

€ 149,95



HET COMFORTABELE DUITSE MERK
WALDLÄUFER BLINKT UIT IN ZIJN PASVORM

✓ uitneembaar voetbed 

K-JENNY

> Leer, leer met textiel voering, veter- en 
ritssluiting, extra stevig contrefort.

H-ANITA

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort.

H-MICHELLE

> Nubuck met textiel, leren voering, 
klittenbandsluiting.

H-LANA

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort.

H-VIVIEN

> Leer, leer met textiel voering, vetersluiting, 
extra stevig contrefort. Waldläufer

€ 119,95

€ 119,95

€ 119,95

€ 139,95

€ 129,95

BETROUWBAAR VAKMANSCHAP SINDS 1921

Hanwag

✓ uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   
✓ volledig handgemaakt in Europa op gezwikte maakwijze

✓ uitneembaar voetbed

✓ volledig handgemaakt in Europa op gezwikte maakwijze

uitneembaar voetbed   ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen

volledig handgemaakt in Europa op gezwikte maakwijze

ALTA BUNION GTX

> Nubuck.

BANKS SF EXTRA GTX

> Nubuck, suède.

BELORADO II GTX TUBETEC

> Nubuck Codura.

GRITSTONE II GTX - WIDE

> Nubuck air Mesh.

BANKS SF EXTRA GTX

> Nubuck, suède. € 229,95

€ 229,95

189,95

€ 234,95

€ 189,95



  Schoenwinkel voor
dames en heren

  Reparatie en
ontwerpatelier

  Medisch pedicure
  Podotherapie
  Orthopedische techniek
  Orthopedische schoen-

techniek
  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.

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

Schoenwinkel voor
dames en heren
Reparatie en
ontwerpatelier
Medisch pedicure
Podotherapie
Orthopedische techniek
Orthopedische schoen-
techniek
Revalidatie
Veiligheidsschoenen 

DISCIPLINES 
ONDER ÉÉN 
DAK BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT:

VAN VOETEN, SCHOENEN, BEWEGEN 
EN SPORT KUNT U BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT TERECHT.

LAAT UW (SPORT) 
STEUNZOLEN 
GRATIS 
CONTROLEREN

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

SMEETS LOOPCOMFORT

Bezoekadres: Lissabonlaan 10

(tegenover Aldi)

6135 LE Sittard 

info@loopcomfort.nl 

www.loopcomfort.nl 

OPENINGSTIJDEN SCHOENWINKEL

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

vrijdag   9.00 - 17.30

zaterdag    10.00 - 16.00

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak

telefoon: 046 - 474 64 51

� j helpen u graag!

De koffi e/thee� taat klaar!


