SMEETS
LOOPCOMFORT
Nieuwe
Collectie
VOORJAAR
2022

VIND DE
JUISTE
SCHOEN BIJ

Smeets
VEELAL OOK GESCHIKT
VOOR STEUNZOLEN

ADVIES
OP MAAT

WIJ WERKEN VOLGENS
DE RIVM-RICHTLIJNEN TER
VOORKOMING VAN COVID19
Smeets Loopcomfort is aangesloten bij Podo Linéa;
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

(voor meer info zie:
www.loopcomfort.nl).

■ Verkrijgbaar in diverse
wijdtematen
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Geschikt voor diabetische
of reumatische klachten

Veterschoen
2100 - 9616
Suède/leer
combi, tabacco,
wijdtemaat E, H en K

SINDS 1913

€ 230,00

Veterschoen GO
2098 - 9608
Suède combi, taupe/groen, wijdtemaat
E, H en K, vetersluiting, GO stimuleert
natuurlijk looppatroon

€ 230,00

GIJS LOOPT

als gegoten

1

2

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON

Veterschoen GO,

1.
2085 - 8923, leer/suède
combi, blauw, wijdtemaat E, G, H en K, vetersluiting
met rits, Go stimuleert natuurlijk looppatroon € 220,00
2.
2099 - 9613, leer/nubuck combi,
khaki, wijdtemaat H en K € 220,00

Veterschoen,

Samen met bewegingswetenschappers hebben
we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet
en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost.

Smeets
loopcomfort
VAKMANSCHAP,
PASSIE EN INNOVATIE
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

Onze schoenen worden gemaakt door vakmensen
met liefde voor het schoenenvak. Ze worden op
ambachtelijke wijze geproduceerd in de Durea
fabrieken.

Sandaal
7405 - 9513
Nubuck, cognac,
wijdtemaat G-H-K

€ 180,00

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING
EN ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON
Samen met bewegingswetenschappers hebben
we onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met deze informatie hebben we GO
ontwikkeld, deze zool geeft sturing aan de voet
en zorgt voor een gelijke drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost.

Veterschoen Flex
6225 - 9633
Nubuck, blauw, extra stevig contrefort, wijdtemaat
E-H-K, flex materiaal in de voorschoen, extra
afwikkeling in de loopzool

€ 210,00

Veterschoen GO
6260 - 9509
Suède, taupe, extra stevig contrefort, wijdtemaat
E-G-H-K, vetersluiting met rits, GO stimuleert natuurlijk
looppatroon

€ 200,00

uit liefde

VOOR JE VOETEN
■
■
■
■

Verkrijgbaar in diverse wijdtematen
Uitneembaar voetbed
Verkrijgbaar in halve maten
Geschikt voor diabetische of
reumatische klachten

Wandelschoen
1

6266 - 9685
Nubuck, lichtgrijs/lavendel, extra stevig contrefort,
voetbed met memory foam, wijdtemaat E-G-H-K,
waterafstotend, leren voering, stabiele antislip zool
met extra afwikkeling en reflectie-accenten

€ 240,00

2

Sandaal,

3

1.
7258 - 9622, suède print, zwart/ wit,
wijdtemaat E-G-H-K € 160,00 | 2.
7408 9651, nubuck combi, blauw combi, wijdtemaat E-H-M,
flex materiaal op de halux, fashmo voering, naadloos
€ 170,00 | 3.
6213 - 9431, suède,
lichtgrijs/lavendel, extra stevig contrefort, wijdtemaat
E-G-H-K, extra afwikkeling in de loopzool € 200,00

Veterschoen,

Sandaal,

Lucca
Nubuck, lichtroze, rits- en
vetersluiting, wijdtemaat GX

€ 214,95

Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele
Xsensible balans technologie om draait.
De Stretchwalker is geïnspireerd op het balansprincipe
van de oude traditionele Japanse houten slipper.
Onze schoenen beloven een optimale loopervaring en
dragen bij aan een betere lichaamshouding.

Koblenz
Nubuck, donkerblauw,
rits- en vetersluiting,
wijdtemaat HX

€ 214,95

BALANS
TECHNOLOGIE

Lima
Leer, wit/beige, rits- en
vetersluiting,
wijdtemaat HX

€ 214,95

■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

MOVED BY

balance
1

2

3

Grenoble
Nubuck/stretchleer, beige/roze, rits- en
vetersluiting, wijdtemaat HX

€ 219,95

4

Aruba,
Grenoble,

1.
leer, beige, wijdtemaat H € 179,95
2.
leer, grijs, rits- en vetersluiting,
wijdtemaat HX € 219,95 | 3.
stretchleer,
wit, rits- en vetersluiting, wijdtemaat GX € 214,95
4.
herenschoen, nubuck/stretchleer,
donkerblauw, rits- en vetersluiting, wijdtemaat HX
€ 219,95

Zurich,

Lucca,

Veterschoen
Nubuck, mintgroen,
wijdtemaat F-H-K,
veter- en ritssluiting

■
■
■
■
■

€ 174,95

Zachte en soepele materialen
Uitneembaar voetbed
Slanke hielsluiting
Verkrijgbaar in halve maten
Extra stevig contrefort

1

KURKEN
INLAY ZOOL

2

Sandaal
Nappa lak, wit,
wijdtemaat G, verstelbaar/
klittenbandsluiting

€ 134,95

3

Veterschoen,

1.
nubuck, donkerblauw, wijdtemaat
K, rits aan binnenzijde € 174,95 | 2.
leer/nubuck, wit/cognac, wijdtemaat K, veter- en
ritssluiting € 189,95 | 3.
velour,
beige, wijdtemaat K, veter- en ritssluiting € 174,95

Veterschoen,

Veterschoen,

VOORJAAR/ZOMER 2022

Klaar
voor het
voorjaar!
Het voorjaar is aangebroken! We gaan weer lekker naar
buiten voor een mooie wandeling, of gewoon een blokje om.
Daar horen natuurlijk ook nieuwe schoenen bij in de nieuwe
voorjaarskleuren.
Wij hebben de nieuwe collectie voor jullie klaarstaan in de
winkel. Dus kom gerust langs in onze winkel voor inspiratie
en vrijblijvend advies. U bent van harte welkom.

Tips voor
goede verzorging
van uw voeten
Testers gezocht!
Scan de QR-code
en meld je aan

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

■ Was uw voeten dagelijks met lauw water
en weinig zeep.
■ Zorg dat u uw voeten goed droogt, vooral
tussen de tenen (niet te hard wrijven).
■ Knip de nagels recht af en niet te kort, zodat de
zijkanten van de nagels niet in de huid groeien.
■ Smeer uw voeten in met een verzorgende
crème zodat de huid niet uitdroogt.
■ Draag wollen of katoenen sokken (zonder
dikke naden) en verschoon deze dagelijks. Het
gebruik van goede sokken vermindert ook
wrijving tijdens het lopen.
■ Voorkom overbelasting en langdurige druk op
dezelfde plekjes van uw voet.
■ Indien u weet waar u gemakkelijk blaren krijgt,
is het ook raadzaam om vooraf speciale
blarenpleisters te plakken op deze gevoelige
plaatsen.
■ Zorg voor voldoende beweging, gymnastiek
stimuleert de doorbloeding
van uw voeten.

Davis
Mephisto soft-air technologie.
De garantie voor moeiteloos
loopplezier.
■
■
■
■

Leer, suède, taupe,
uitneembaar voetbed

€ 179,95

Maximaal comfort
Beste kwaliteit
Perfecte pasvorm
Handmade in Europe
UITNEEMBAAR
VOETBED

OPTIMALE
SCHOKDEMPING EN
EINDELOOS LOPEN

op soft-air

Brayan

Bradley

Leer, suède, licht khaki, uitneembaar voetbed

Nubuck, navy, uitneembaar voetbed

€ 229,95

€ 199,95

1

2

3

Bradley
Leer, hazelnut

€ 199,95

4

Toscana,
Toscana,

1.
suède/leer, warm grey € 209,95
2.
leer, wit € 209,95 | 3.
leer/
nubuck, denim € 189,95 | 4.
leer, zwart
€ 99,95

Ylona,
Huleda,

Soul
Nubuck, donkerblauw, extra stevig contrefort,
wijdtemaat K

€ 199,95

Hartjes wordt gekenmerkt door het lichte gewicht,
het soepele en het zachte materiaal, maar ook de
aangename pasvorm. We verwerken voornamelijk
natuurlijke materialen en ontzien daarmee het milieu.

PLANTAARDIGE GELOOIDE
LEDERVOERING

Phil
Crocoprint, grijs, extra
stevig contrefort,
wijdtemaat H

€ 189,95

Breeze
Velour/nappa, camel beige,
extra stevig contrefort, wijdtemaat G

€ 199,95

Rap

COMFORT
WITH

style

Grijs combi, extra stevig contrefort, wijdtemaat
K, verkrijgbaar in halve maten, geschikt voor
diabetische of reumatische klachten

€ 199,95

■ Groot pasbereik door lange vetersluiting
en praktische rits
■ Geheel naadloos dus ook perfect voor
gevoelige voeten
■ Voorzien van een plantaardig gelooide
ledervoering (geschikt voor huidallergieën)
■ Uitneembaar voetbed
■ Verkrijgbaar in halve maten
■ Extra groot maatbereik

1

2

Breeze,
Breeze,

3

4

1.
crocoprint/velour, grijs € 149,95
2.
zand, wijdtemaat G, geschikt voor
diabetische of reumatische klachten € 149,95
3.
nappa/lack, wit, extra stevig contrefort,
wijdtemaat K € 189,95 | 4.
wit, extra stevig
contrefort, wijdtemaat H, verkrijgbaar in halve maten
€ 189,95

Rap,

Phil,

Waldläufer staat voor modische comfortabele
schoenen met een groot draagcomfort vanwege de
soepele materialen, ervaar het zelf!

Veterschoen
Soepel hertenleer, wit, extra stevig contrefort,
wijdtemaat H, extra
zachte leder

€ 129,95

Veterschoen
Velour abri stretch,
donkerblauw, extra
stevig contrefort,
wijdtemaat H,
geschikt voor voeten
met diabetische of
reumatische klachten,
met stretch voor de
gevoelige voet

€ 119,95

UITNEEMBAAR
VOETBED

Loafer
Geprint leer, beige,
extra stevig contrefort,
wijdtemaat H

€ 99,95

KEEPS YOU

walking
■ Eventueel geschikt voor voeten met diabetische
of reumatische klachten
■ Uitneembaar voetbed
■ Extra stevig contrefort
■ Leren voering
■ Soepele materialen
■ Perfecte pasvorm

Veterschoen
Leer, crème, extra stevig
contrefort, wijdtemaat H

€ 119,95

1

2
3

Sandaal,
Veterschoen,

1.
leer, crème, wijdtemaat G € 119,95
leer, beige, extra stevig contrefort,
2.
wijdtemaat H € 119,95 | 3.
denver
taipei/blauw, extra stevig contrefort, wijdtemaat K
€ 129,95 | 4.
order chicago memphis,
beige/goud, extra stevig contrefort, wijdtemaat H, extra
comfort met dubbele rits € 129,95

Veterschoen,

Veterschoen,

4

1
2

3
4

Mori,
Suva,

1.
stretch camo, blauw combi € 239,00
2.
nubuck, lichtblauw € 159,00 | 3.
nubuck, blauw € 239,00 | 4.
nubuck, beige
nubuck, donkerbruin
€ 159,00 | 5.
€ 249,00

Osorno,

Nadi,

Prato,

5
SMEETS LOOPCOMFORT
Bezoekadres: Lissabonlaan 10
(tegenover Jumbo)
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
vrijdag
9.00 - 17.30
zaterdag
10.00 - 16.00

GRATIS PARKEREN EN
OPLAADPUNT VOOR UW AUTO
Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het
kan incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel
niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/
of prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

