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Fottøy til følsomme føtter
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STØVLETTER  //  DAMER

svangs tøt te

222-18
Brunt nubuk

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås   

222-18
Sort nubuk

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-25
Sort kalveskinn m. struktur

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-19
Cognac eller sort kalveskinn

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås 

222-19
Sort kalveskinn

Lestegruppe S · Str: 36-43 · glidelås 
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SANDALER  //  DAMER

AUTUMN
WINTER

2022

222-18
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212-20



5

212-20
Sort kalveskinn · Picos® membran

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås 

192-81
Sort kalveskinn m. struktur · Picos® membran
Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · 2 x glidelås 

212-22
 Sort kalveskinn m. struktur

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-30
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-12
Brunt semsket skinn m. OrthoStretch®

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

svangstøtte

svangstøtte svangstøtte

svangstøtte svangstøtte

6 MM
KORREKTOR® 

SOFT
Svangstøtte

192-81
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222-11
Brunt hydro-semsket skinn 

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås 

222-11
 Sort hydro-semsket skinn 

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

svangstøtte svangstøtte

192-83
 Sort kalveskinn m. Picos® membran

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

192-83
Cognac kalveskinn m. Picos® membran
 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

svangstøtte svangstøtte

192-83
Brunt semsket skinn m. Picos® membran

Lestegruppe M · Str: 36-43 · glidelås 

svangstøtte
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192-82
 Sort semsket skinn m. OrthoStretch®  · Picos®

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

192-82
 Cognac kalveskinn · Picos® membran

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

192-82

svangstøtte svangstøtte
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212-32
 Sort nubuk  ·  Picos® membran

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-32
Oliven nubuk  ·  Picos® membran

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås 

212-21
Blått nubuk eller sort semsket skinn m. OrthoStretch®

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås  · 
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222-22
Bordeaux nubuk  ·  Picos® membran

 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

STØVLETTER  //  DAMER

172-22
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch®   ·  Picos®

 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås  · 

222-22
 Brunt nubuk   ·  Picos® membran

 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-24
Sort kalveskinn m. membran

 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-10
 Sort kalveskinn   ·  Picos® membran

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

VISSTE DU AT ....
Alt fottøyet vårt har en 
6 mm støtdempende 
innersåle !

svangstøtte
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202-21
 Sort kalveskinn eller blått nubuk m. OrthoStretch® 

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

202-37
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · 2 x glidelås

172-21
Cognac kalveskinn eller brunt oljeimpregnert  kalveskinn

Picos® membran
Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-28
Sort semsket skinn m. OrthoStretch®  ·  Picos®

 Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås

172-21
Sort kalveskinn · Picos® membran

Lestegruppe W · Str: 36-43 · glidelås
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Hallux Valgus
Føtter med Hallux Valgus trenger ekstra plass. 
Men samtidig trenger du for fottøy som sit-
ter bra på foten. OrthoStretch® gir fleksibilitet 
omkring ømme punkter.

Diabetes
Folk med diabetes skal være ekstra oppmer-
ksomme på føttene. OrthoStretch®  følger 
foten sine bevegelser og gir mindre risiko for 
hard hud og trykkskader.

Hammertær
En fot med hammertær trenger god plass 
over tærne. OrthoStretch® gir muligheten for 
plass - uten at fottøyet skal designes ekstra 
høyt.

Føttene våre er forskjellige ! ! !  Derfor skal New Feet fottøy kunne tilpasses dine 

individuelle behov. Fottøy med stretch er ytterst komfortabelt og kan brukes av alle 

som setter komfort høyt.

Men stretch har også funksjonelt en viktig egenskap for mennesker med Hallux Valgus, 

hammertær, hovne føtter, gikt, diabetes og brukere av bandasjer eller støttestrømper.

er som en hanske til foten din
ORTHOSTRETCH®

Høy komfort
Ønsker du fottøy som ikke trykker - men at 
du likevel har følelsen av at skoen sitter godt 
uten å stramme
- da er OrthoStretch® det riktige valget.
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BALLERINA  //  DAMER

VI ELSKER
Ballerinas

222-35
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202-30
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 
 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43 · 

202-30
Blått kalveskinn m. struktur & OrthoStretch® 

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43 ·  

222-35
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 
 Lestegruppe S  ·  Str: 36-43 · 

172-05
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 
 Lestegruppe S  ·  Str: 36-43 · 

101-16
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 
 Lestegruppe S  ·  Str: 36-43 · 

101-16
 Blått kalveskinn m. OrthoStretch® 
 Lestegruppe S  ·  Str: 36-43 · 

VISSTE DU AT ....
Alle borrelåsremmene våre  
kan klippes til, slik at de 
passer til foten din !
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201-15
 Blått, grønt, eller sort nubuk 

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

202-72
 Blått nubuk eller sort kalveskinn · OrthoStretch® 

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · 

212-30
Sort kalveskinn m. OrthoStretch®

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

222-17
Sort kalveskinn m. struktur

 Lestegruppe M  ·  Str: 36-43

svangstøtte

svangstøtte

svangstøtte

PASS GODT PÅ
FØTTENE DINE...
DE SKAL BÆRE  

deg hele livet!

201-15
 Grønt nubuk 

Lestegruppe M · Str: 36-43 · glidelås

svangstøtte

SKO  //  DAMER
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SKO  //  DAMER

deg hele livet!

212-30
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221-40
Blått nubuk 

Lestegruppe S · Str: 36-43 · glidelås
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 222-26
Oliven nubuk 

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · snaplås

221-40
 Sort, blått eller hvit nubuk 

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-23
 Bordeaux nubuk, sort eller blått semsket skinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe M  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-34
 Sort kalveskinn eller sort kalveskinn m. struktur

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43

221-25
 Sort nubuk

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

202-16
 Brunt eller sort kalveskinn m. struktur

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · snaplås

222-26
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SKO  //  DAMER

222-23
Cognac eller sort kalveskinn m. membran
Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

192-23
 Sort, brunt eller sand semsket skinn m. struktur

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-33
Sort nubuk m. membran

Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-24
Sort eller blått kalveskinn m. OrthoStretch®

 Lestegruppe W  ·  Str: 36-43  · glidelås

212-24
Blått kalveskinn m. OrthoStretch®

 Lestegruppe W · Str: 36-43 · glidelås
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212-18
Blått nubuk eller sort kalveskinn · OrthoStretch®

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  · glidelås  

201-27
 Sort eller blått kalveskinn m. struktur

Lestegruppe S  ·  Str: 36-43  ·   

192-23
Brunt semsket skinn m. struktur

 Lestegruppe S · Str: 36-43 · glidelås
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222-12

VISSTE DU AT ....
Alt fottøyet vårt har en fast hælkappe 
som gir god stabilitet når du går !
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222-12

STØVLER  //  HERRER

222-12
 Sort nubuk   ·  Picos® membran

Lestegruppe W  ·  Str: 41-47  · glidelås

222-12
 Brunt nubuk   ·  Picos® membran

Lestegruppe W  ·  Str: 41-47  · glidelås 

PICOS®
TEMPERATURREGULERENDE 

& VANNAVVISENDE MEMBRAN 

222-12
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SKO  //  HERRER

182-24
Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe W ·  Str: 41-48

192-49
Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe W ·  Str: 41-49

222-13
Brunt nubuk

Lestegruppe M  ·  Str: 41-47  · glidelås

201-56
Mørkeblått eller grått nubuk

Lestegruppe M  ·  Str: 41-47  · snaplås

222-13
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SKO  //  HERRER

201-61
Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe M  ·  Str: 41-47  · 

81-47
Brunt nubuk m. OrthoStretch® 

Lestegruppe W  ·  Str: 40-49  · 

222-37
 

81-47
 Sort kalveskinn m. OrthoStretch® 

Lestegruppe W  ·  Str: 40-49  ·   

222-37
Sort nubuk   ·  membran

Lestegruppe M  ·  Str: 41-47  · snaplås
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VISSTE DU AT .... 
Alle tøflene våre har en  
6 mm støtdempende
avtakbar innersåle !

212-14
Brunt filtet ull

Lestegruppe W · Str:  36-43 ·  
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TØFLER  //  DAMER

 162-76
Dyprødt, grått, blått  eller sort filtet ull

Lestegruppe S  ·  Str:  36-43 · 

172-51
Grått, dyprødt eller sort filtet ull

Lestegruppe M  ·  Str:  36-43 · 

 212-14
Grått, brunt eller blått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-43 · 

212-13
Brunt, grått eller blått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-43 · 

212-13
Sort, grått eller blått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-43 · 

 152-85
Brunt, grått, dyprødt eller sort filtet ull

Lestegruppe S  ·  Str:  36-43 · 

 162-76
Grått, dyprødt, blått  eller sort filtet ull

Lestegruppe S  ·  Str:  36-43 · 

 202-68
Sort eller bronze mikrofiber

Lestegruppe M  ·  Str:  36-43 · 

svangstøtte

svangstøtte
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192-74
Sort eller grått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-47

192-97
Grått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-47  · 

TØFLER  //  DAMER & HERRER

192-75
Sort eller grått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-43

192-73
Sort eller grått filtet ull

Lestegruppe W  ·  Str:  36-47

100%
WOOL 

Varme tøfler

192-73
 

192-74
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152-26
Grått eller sort filtet ull

Lestegruppe M  ·  Str:  41-47 · 

162-79
Sort kalveskinn

Lestegruppe M  ·  Str: 41-47  · 

201-49
Sort mikrofiber

Lestegruppe M  ·  Str:  41-48 · 

svangstøtte 222-32
Brunt eller sort filtet ull

Lestegruppe   M  ·  Str:  41-47  · 

TØFLER  //  HERRER

192-74
 

152-56
Grått filtet ull

Lestegruppe M · Str:  41-47 ·  
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NEW FEET KONSTRUERER FOTTØY UT  FRA DEN ORTOPEDISKE TRADISJONEN: 
KOMFORT og BESKYTTELSE av bevegelses-apparatet er det primære målet for fottøyet vårt. 
Vi har to kolleksjoner: 

BEHANDLER KOLLEKSJONEN som brukes av sykehus og behandlere 

FORBRUKER KOLLEKSJONEN (i denne brosjyren), som tilbys folk som stiller krav til komfort, trenger plass til 
innlegg, har gikt eller diabetes.

FOTTØYET VÅRT KJENNETEGNER SEG VED:
•  Bred forfot, høy stabilitet og sikkert hælgrep
•  Mykt, polstret skinn og utvalgte liningmaterialer
•  Fukttransporterende og friksjonsdempende fôr
•  Alle de innvendige sømmene er trukket inn, så de ikke irriterer huden på føttene.  

New Feet har i hele sin designprosess fokus på at fottøyet skal gi fordeler for folk med diabetes, gikt eller føl-
somme føtter. Resultatet er veldig komfortabelt fottøy, som med stor glede kan brukes av alle.

Vi er veldig stolte av at alt fottøyet vårt produseres i Portugal, der EU’s produksjonskrav overholdes. 
New Feet legger vekt på å alltid treffe de mest miljøvennlige valgene og er bevisst om den grønne fremtiden vår. 

VI HAR FOKUS PÅ DIABETES OG GIKT
Men hvis du har konstatert sykdommer som stiller krav til fottøyet, er det viktig at du lytter til  
behandleren din. Egne eksperimenter kan for noen ha alvorlige følger.
Vi og våre forhandlere gir gjerne råd, men det er behandleren din som har adgang til din sykdoms-
historikk, og dermed er en behandlers rådgivning viktig.

derfor er New Feet ikke helt som 
andre skomerker

FØTTER ER FORSKJELLIGE

STROBEL OG GELENK 
New Feet har designet egne stabile yttersåler 
med spesialutviklet integrert gelenk. Dette gir 
stor stabilitet i fottøyet. 

Vi syr overdelen og mellomsålen sammen som 
en hanske, før den monteres på yttersålen.   
Dette gir ekstra stor fleksibilitet.

Strobel og gelenk er veldig viktige elementer,  
så du får den beste gangavviklingen.
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FØTTER ER FORSKJELLIGE - derfor er en enkel tilpasning av fottøyet en av de viktigste egenska-
pene ved fottøy fra New Feet. 

LESTEN SKAL PASSE FOTEN
New Feet bruker mange forskjellige lester for å oppnå allsidighet i passform og bruken av yttersåler med 
forskjellige egenskaper.
Prøv på forskjellige lester, så du finner den som passer perfekt til føttene dine. Vær oppmerksom på at sko med 
OrthoStretch® gir ekstra plass.

BESKYTT HUDEN PÅ FØTTENE DINE
New Feet bruker en spesiell teknologi for å unngå innvendige ubehagelige sømmer i fottøyet. Dette gjør vi 
primært fordi vi har fokus på diabetikeres behov for å unngå friksjon og trykk på føttene. For folk uten diabetes 
bidrar konstruksjonene til høyere komfort.

DET ER STOR FORSKJELL PÅ FOTTØY INNVENDIG
New Feet bruker OnSteam® fôr i det meste fottøyet. Materialet har fremragende egenskaper med fukttrans-
port - 6 ganger bedre enn skinn og rask fuktighetsabsorpsjon. Materialets struktur motvirker bakterievekst. For 
diabetikere har OnSteam® den store fordelen at det ikke blir hardt eller revner slik skinn kan gjøre med tiden. 
Materialet produseres uten effekt på CO2 balansen. OnSteam® er bærekraftig sertifisert.

Picos® er vårt varme fôr. Materialet er bærekraftig sertifisert, hudvennlig og egnet for diabetikere.
Materialet er både varmeisolerende og fuktighetstransporterende. Picos® er kombinert med et vannavvisende
fôr med vannavvisende membran - slik at fottøyet er egnet for vinterværet.

NEW FEET EGENSKAPER

INDIVIDUELL TILPASNING
så det passer til foten

New Feet har 3 forskjellige leste-typer: 
SLIM, MEDIUM og WIDE 
I hver leste-gruppe finnes flere forskjellige typer yttersåler. SLIM er den 
smaleste lesten vi har, med mye mer volum i forhold til annet fottøy.M



svangstøtte

New Feet bruker ekstra store og sta-
bile hælkapper av termoplastisk mate-
riale, som gjør det mulig for profesjo-
nelle behandlere å justere hælkappen 
til foten. Det er veldig viktig at hælen 
fastholdes presist i fottøyet.  

New Feet har innebygd svangstøtte i 
noen av modellene – se etter svang-
støtte symbolet.

Remmene med borrelås er ekstra 
lange og oppdelt i felter, så de kan 
klippes til og tilpasses foten best 
mulig. Fottøyet kan derfor brukes av 
folk som trenger ekstra plass til hovne 
føtter og kompresjonsstrømper – eller 
innlegg og bandasje, kanskje bare i 
den ene skoen. Se etter  symbolet.

Vi bruker glidelås i flere modeller. Kom-
binert med borrebånd eller skolisser 
sikrer dette en god passform og er 
samtidig en lett måte å ta av og på seg 
skoene. 
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Protektor®

PROTEKTOR®

Den viktigste støtabsorberingen er 
inne i skoen, hvor en 6 mm 
Protektor® sål beskytter foten din 
mot belastningsskader.

Materialet som brukes til støtabsorbering er det orginale PPT®, som vi har ekslusiv rett til å bruke i fottøy.  
PPT® har i mange år vært det mest ettertraktede materialet til støtdemping i den ortopediske verden. Materialet 
har de beste spesifikasjoner på elastisitet, levetid og renhet - og har sammen med OnSteam® fôr suverene 
egenskaper på fuktighetstransport. 

Den viktigste delen av støtdempingen plasserer vi inne i skoen - så tett på foten som mulig. Vi bruker en 6 mm 
PPT® innleggssåle i nesten alt fottøyet vårt. Protektor® innleggssålene selges også som løse såler i 6 og 3 mm 
tykkelse.

Yttersålen spiller også en rolle i støtabsorberingen, men den kan aldri bidra nok i seg selv, da den også skal 
ivareta behovet for stabilitet når vi går.   

FØTTENE ER KROPPENS FUNDAMENT
Som på et hus -  er fundamentet viktig. Det utgjør grunnlaget 
for at den øvrige konstruksjonen fungerer.

Den vesentligste årsaken til smerter i rygg, korsrygg, hofte og 
kne, er påvirkning fra et hardt underlag. 

En annen stor kilde til smerte er at fotstillingen ikke er optimal. 
Hvis du går skjevt forplanter det seg til hele kroppen - fra 
korsryggsmerter til hodepine.

PROTEKTOR® - STØTDEMPENDE INNLEGGSSÅLER
I alt New Feet fottøy har vi en avtagbar innleggssåle som 
effektivt absorberer støt fra hardt underlag. Vi kaller den for 
Protektor®, ettersom den beskytter kroppen din.

KORREKTOR® - KORRIGERENDE INNLEGGSSÅLER
New Feet fremstiller innleggssåler som retter opp fotstillingen 
din. De kan med fordel brukes i New Feet fottøy som har god 
plass, eller de kan plasseres i ditt nåværende fottøy. 

NEW FEET INDLÆGSSÅLER 
New Feet Innleggssåler 
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KORREKTOR®

Fundamentet for en sunnere kropp er at vi beveger 
oss korrekt. Hvis fotleddet vrier seg til siden vil resten 
av kroppen bruke energi på å kompensere for at du 
går skjevt. Og det gir ofte smerter i føtter, kne, hofte, 
korsrygg og rygg. 
 
På illustrasjonen kan du se hvordan ett innlegg med 
svangløft retter opp foten.
 
Hvis feilstillinger ikke blir behandlet, vil man på sikt få 
følgende komplikasjoner i større eller mindre grad:

 HALLUX VALGUS
 HAMMERTÆR
 SMERTER I FORFOTEN
 HÆLSMERTER
 DÅRLIG GANGAVVIKLING
 SMERTER I HOFTE OG KORSRYGG UTEN

korrigering 
 

MED
korrigering 

PROTEKTOR®

Basic
200-0 Protektor® Basic 6 mm
Protektor® finnes som en 6mm
flat såle med uovertruffen støt-
absorbering.
Det er denne sålen du finner i 
nesten alt New Feet fottøy.

200-3 Protektor® Basic 3 mm
Til bruk i fottøy med begrenset 
plass.

KORREKTOR®

Korrektor® fås i flere versjoner - avhengig av omfanget 
av feilstillingen din, finnes det også en Korrektor® til deg.

Soft 
200-2 Korrektor® Soft ¾
Soft versjonen er bygget som
en sandwich av et korrigerende
innlegg med 3 mm PPT® støt-
dempende materiale på
toppen. Det føles bløtt og
behagelig og løfter ikke så mye 
som de andre innleggene.
Det fås som hel såle eller ¾ såle.

Medium · 200-21 Korrektor® 
Medium ¾
Medium versjonen er bygget
av et materiale i medium
fasthet. Fås som ¾ såle.

High · 200-22 Korrektor®  
High ¾
High versjonen er bygget av et
mere fast og stabilt materiale. 
Fås som ¾ såle.

High slim · 200-32 Korrektor® 
Slim ¾
Slim versjonen er en slankere
utgave af High. Fås som ¾
såle og kan med fordel brukes
til smalt eller åpent fottøy.

NEW FEET SÅLEPROGRAM
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Det danske firmaet New Feet har i nært samarbeid med nordiske behandlere og 
europeiske designere utviklet skoløsninger til behandling og pleie av følsomme føtter,  
diabetes og giktføtter.
Vi startet opp i 2004 på bakgrunn av et prosjekt i samarbeid med Bispebjerg Hos-
pitals Videncenter for Sårheling. Resultatet var en liten serie av sko og sandaler til 
sårpasienter. Denne første serien av profesjonellt fottøy har vært utgangspunktet for de 
etterfølgende prosjektene som har fokusert på velvære og sunnhet for føttene. 

Vårt fottøy brukes av folk med en holdning til hvor fottøyet produseres – og med et ønske 
om høy komfort og i tillegg med et ønske om å forebygge diabeteskomplikasjoner, 
motvirke smerte ved gikt, fjerne ubehag fra Hallux Valgus og hammertær. New Feet 
fottøy kjennetegner seg ved å kunne tilpasses behovet til den enkelte brukeren. Derfor 
er det i tillegg god plass til individuelle innlegg.

New Feet er bevisst om vårt felles miljø.
Alle komponenter i fottøyet er fremstilt i henhold til EUs standarder og miljøkrav.
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www.new-feet.com

Stabil 
hælkappe

6 mm Protektor® 
innleggssåle med  
optimal støtdemping

Ingen ubehagelige
innvendige 
sømmer

Myke hudvennlige 
materialer

Effektivt 
lukkesystem

OrthoStretch®

fleksibelt 
overlær

New Feet Medical Footwear A/S ·  Langelandsvej 6 · DK 8940 Randers SV · Tel: +45 7025 6511
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