
ANAIS 

 

Het model ANAIS is speciaal ontworpen voor zorgprofessionals met 
voetaandoeningen zoals hallux valgus (vergroeiing van de grote teen), quintus varus 
(vervorming van de kleine teen) en hamertenen, of voor iedereen die een zachte en 

flexibele schoen zoekt. 
Dankzij de flexibele afwerking in lycra weet deze schoen zich rond elke voetvorm te 
passen zodat u van een optimaal comfort kunt genieten. 

Het Move gamma is een ultralicht ontwerp met antistatische eigenschappen en een 
anti-slipzool. De binnenvoering in Coolmax® zorgt ervoor dat transpiratie efficiënt 
afgevoerd wordt. Het anatomisch gevormde voetbed en de buitenzool die op elk 

punt de grond raakt zorgen voor een gezonde ondersteuning van de voet. Dit model 
heeft een hak van 3 cm. 
 

 
Maten: 36-42 

 

 

  



JEFF 

 

Het model JEFF is een comfortabele sandaal met gesloten tip voor heren, volledig 
aangepast aan de noden van de zorgprofessionals. 
Het Bio Oxy-gamma is een uiterst comfortabel ontwerp met een anti-slipzool. Het 

anatomisch voorgevormde voetbed geef extra ondersteuning bij het stappen. De 
loopzool bestaat uit een mengeling van kurk en rubber. De binnenvoering in 
Coolmax® zorgt ervoor dat transpiratie efficiënt afgevoerd wordt. Het 

buitenmateriaal bestaat uit synthetisch leder en kan eenvoudig met een vochtige 
doek gereinigd worden. Een gecertificeerde antislipzool en een gesloten schoenneus 
zorgen voor veiligheid en bescherming. 

 
 
Maten: 39-46 

 

 

  



JUSTIN 

 

Het model JUSTIN is een coole sneaker, volledig aangepast aan de noden van de 
zorgprofessionals. Deze gesloten schoen beschermt je voet maximaal en zit dankzij 
de veters extra stevig aan de voet. De Airunit in de hiel zorgt voor een optimale 

schokdemping. De uitneembare binnenzool in memory foam zorgt voor heerlijk 
comfort. Het buitenmateriaal bestaat uit leder en kan eenvoudig met een vochtige 
doek gereinigd worden. De binnenvoering in Coolmax® zorgt ervoor dat transpiratie 

doeltreffend afgevoerd wordt. De zool is anti-slip en heeft een antistatische plug. 
Het gamma Oxysport is speciaal ontworpen om in alle comfort de hele dag in de 
gangen te lopen. 

 
 
Maten: 39-47 

 

 

  



LUCA 

 

Het model LUCA is een trendy, gesloten schoen, volledig aangepast aan de noden 
van de zorgprofessionals. De veters zorgen ervoor dat de schoen stevig aan de voet 
zit. Dit gesloten model zorgt voor een volledig bescherming van de voet. Een zachte 

binnenvoering in nylon zorgt voor optimaal comfort. Het buitenmateriaal bestaat uit 
high-tech ademende 3D-mesh en elastische nylon voor maximale soepelheid en 
ultiem klimaatcomfort. Deze schoen is ontworpen op de ultieme antislipzool met 

Oxygrip®-technologie. Deze zool voldoet aan de strengste normen voor 
slipweerstand, zowel op droge, natte als vettige ondergronden. Bovendien heeft de 
zool antistatische eigenschappen. Het anatomisch gevormde voetbed en de 

buitenzool die op elk punt de grond raakt zorgen voor een gezonde ondersteuning 
van de voet. 
Het Oxyfashion-gamma is een trendy 

ontwerp met antistatische eigenschappen 
en een anti-slipzool. 
 

 
Maten: 39-47 

 

 



SONIC 

 

Het model SONIC is een ultralichte schoen 
in EVA, die in vele aspecten van de 
zorgsector gebruikt wordt. Door het 

vederlichte gewicht voel je nauwelijks dat 
je schoenen draagt. 
Dit model kan chemisch of met UV 

gereinigd worden en is machinaal wasbaar 
tot 40° C. 
De antislipzool zorgt voor een goede grip 

op de ondergrond, zowel op droge als 
natte vloeren. De bovenkant is gesloten ter 
bescherming van de voet, maar zijdelingse 

openingen zorgen voor de nodige 
ventilatie. 

 
 
Maten: 35-46 (Fuchsia en paars enkel van maat 36 t/m 42) 

 

   

   


