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201-11
Blått eller svart kalvskinn m. metallic look

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  ·    

191-52
Silver kalvskinn m. metallic look
Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

191-50
Svart kalvskinn eller Blått oljeimpregnerat kalvskinn

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

211-13
Terracotta kalvskinn m. struktur
Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

211-13
Svart kalvskinn

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

211-13
Blått oljeimpregnerat kalvskinn

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

SANDALER // DAM
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202-68
Svart eller bronze microfiber

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  ·     

202-68
Sand eller silver microfiber

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  ·     

202-68

211-22
Rosa kalvskinn m. struktur

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

Visste du att .... 
Alla våra sandaler har  
uttagbar innersula?

202-68

Se vår fina 
kollektion 

vår & sommar 
2021

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd H ålfotsstöd

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd
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STØVLER - DAMER

211-35
Svart kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-39

211-18
Blå eller svart nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-35
Sand kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-39
Blå eller röd nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-39
Svart nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-21
Blå eller svart nubuck  

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-35
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211-39

211-15
Gul mocka

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-15
Svart mocka

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-15
Blå mocka

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-20
Terracotta kalvskinn m. struktur
Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-20
Olivgrön eller rött kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

SANDALER // DAMER
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Visste du att ... 
Alla våra remmar enkelt kan 
klippas till så de passar 
just din fot !

fjerne hvid kant 
i hæl

211-15
Olivgrön mocka

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

NYHET
Några av våra 

modeller har nu 
inbyggd hålfotsstöd 

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd
H ålfotsstöd

H ålfotsstöd

H ålfotsstöd
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201-66
Blått kalvskinn m. struktur eller svart kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

201-59
Blå nubuck eller bordeaux mocka
Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

201-36
Gråblå,  blå nubuck eller svart kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-19
Bordeaux nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

201-35
 Terracotta eller rött kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-19
Svart kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

201-35
Svart kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

Denne brochure viser kun et mindre udvalg af fodtøj fra New Feet - Se mere på www.new-feet.com
Fra side 20 og frem fortæller vi mere om, hvordan New Feet fodtøj er bygget, hvilke materialer vi anvender og hvordan 
du finder den korrekte pasform.

211-14
 Svart eller blå kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

SANDALER // DAM

9

SANDALER // DAM

201-59

211-19H ålfotsstöd

H ålfotsstöd H ålfotsstöd

H ålfotsstöd
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151-15
Svart eller bronze kalvskinn eller off white nubuck

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

151-15
171-41

Blått kalvskinn m. struktur eller svart oljeimpregnerat kalvskinn 
Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

191-63
Natur, svart eller bordeaux oljeimpregnerat kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

211-10
Blått kalvskinn m. struktur eller svart kalvskinn

Lästgrupp  M  ·  Strl: 36-43  · 

211-41
Svart nubuck eller Blått oljeimpregnerat kalvskinn

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  · 

211-31
Grått oljeimpregnerat kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

SANDALER // DAM

11

211-41

H ålfotsstöd
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211-40
Grön mocka  ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43

202-16202-16

211-30
Blått getskinn m. print / OrthoStretch®

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

211-30
Bordeaux getskinn m. print / OrthoStretch®

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

101-16
Blått kalvskinn eller bordeaux getskinn m. print / OrthoStretch®

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

101-16
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

SKO  // DAM
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211-48
Rött kalvskinn m. struktur / svart kalvskinn m. OrthoStretch® · Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43

211-47
Gråblå nubuck eller blått getskinn m. print

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43

211-40
Gul mocka  ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43

211-47 101-16
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201-15
 Blå mocka   ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  

201-15
 Grön mocka  ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43  

192-23
Sand kalvskinn m. struktur / svart kalvskinn / OrthoStretch®  · Blixtlås

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43

202-31
Bordeaux eller Blått kalvskinn m. OrthoStretch® · Blixtlås

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

201-27
Blå, sand eller svart kalvskinn m. struktur

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  · 

192-23
Bordeaux getskinn m. print / Blått kalvskinn / OrthoStretch® · Blixtlås

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43

SKO  // DAM
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201-15

201-27

H ålfotsstöd H ålfotsstöd

H ålfotsstöd
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201-27
Svart kalvskinn m struktur

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43  ·        

16

201-32
Blå eller röd stickad

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

202-16
Blått, sand eller terracotta kalvskinn m. struktur

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

202-16

211-23
Svart textil m. OrthoStretch®

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

202-30
Sand kalvskinn m. struktur eller svart kalvskinn m. OrthoStretch®

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43  · 

202-12
Bordeaux mocka eller svart kalvskinn m. OrthoStretch®  ·  Blixtlås

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

202-12
Sand kalvskinn m. struktur  ·  Blixtlås

Lästgrupp W  ·  Strl: 36-43

202-26
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®  ·  Blixtlås

Lästgrupp S  ·  Strl: 36-43

17

Ta hand om dina fötter
… de ska bära dig hela livet!

SKO  // DAM

Visste du att .... 
Alla våra skor har en 6 mm 
stötdämpande uttagbar 
innersula !



18

Hög komfort
Önskar du skor som inte klämmer – men där 
du fortfarande har känslan av att skon sitter bra 
utan att strama – då är OrthoStretch® rätt val.

Hallux valgus
Fötter med hallux valgus är i behov av utrymme. 
Men samtidigt behöver du också skor som sitter 
åt på foten. 
OrthoStretch® ger flexibilitet kring knölen.

Diabetes
Personer med diabetes behöver vara extra upp-
märksam på sina fötter.
OrthoStretch® följer fotens rörelser och ger min-
dre risk för hård hud och tryckskador. 

Hammartår
En fot med hammartår behöver gott om ut-
rymme över tårna. OrthoStretch® ger utrymme 
- utan att skorna behöver designas extra högt.

Våra fötter är olika !  Därför ska New Feet-skor kunna anpassas efter dina individu-

ella behov. Skor med stretch är mycket komfortabla, och kan användas av alla som 

värdesätter komfort. 

Stretch har också en viktig funktion för personer med hallux valgus, hammartår, svullna 

fötter, gikt och diabetes och till användare av bandage eller stödstrumpor. OrthoStretch® 

är elastiskt i alla riktningar.

är som en handske till din fot
OrthoStretch®

211-48
Svart eller rött kalvskinn m. OrthoStretch®  ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 36-43



181-20
Svart oljeimpregnerat kalvskinn
Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47  · 

SANDALER // HERRAR

2120

Fötter är olika… 
’Därför är skor från  

New Feet inte som andra! 

201-49
Svart mikrofiber  

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-48  · 

211-38
Svart mocka

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47  · 

191-29
Svart kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-47  · 

71-18
Svart eller brunt oljeimpregnerat kalvskinn / grå nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-47  · 

211-37
Svart mikrofiber

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-48  · 

71-18

201-49

H ålfotsstöd H ålfotsstöd



201-56
Grå nubuck

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47

202-36
Svart mocka

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47

201-60
Gråblå nubuck  eller svart kalvskinn  ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47

201-61
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47  · 

181-59
Brunt oljeimpregnerat kalvskinn eller svart kalvskinn

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-48  · 

201-62
Svart kalvskinn  m. OrthoStretch® ·  Blixtlås

Lästgrupp M  ·  Strl: 41-47

81-47
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-49  · 

182-24
Grå nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-48

81-47
Grå eller brun nubuck

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-49  · 

182-24
Svart kalvskinn m. OrthoStretch®

Lästgrupp W  ·  Strl: 41-48

SKO  // HERRARSKO  // HERRAR

2322

201-56
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Strobel ”handske”-konstruktion

New Feet har designat sina egna stabila yttersulor 
med specialutvecklad integrerad gelänk

New Feet bygger sina skor utifrån ortopedisk tradition: 
KOMFORT och SKYDD av rörelseapparaten är vårt primära mål med skorna. Vi har två kollektioner: 

- behandlingskollektionen, som riktar sig främst till sjukhus och annan vårdpersonal, och 
- konsumentkollektionen (i denna broschyr), som erbjuds människor som ställer krav på komfort, är i behov av 
utrymme för inlägg eller är diabetiker eller reumatiker

Våra skor karakteriseras av:
•  Bred framfot, hög stabilitet och bra hälgrepp
•  Mjukt polstrat skinn och noga utvalda fodermaterial
•  Foder som andas och är friktionsdämpande
•  Inga störande sömmar inuti skon 

Resultatet är hög KOMFORT
Hela New Feets designkoncept går ut på att skorna ska fungera för personer med diabetes, reumatism eller 
känsliga fötter. Resultatet är ytterst bekväma skor, som kan användas av alla.

Vi är noga med att undvika kemiska produkter i vår produktion. På fabriken i Portugal har man fokus på att följa 
EUs regler när det gäller arbetsmiljö och användning av hälsofarliga ämnen. Alla våra komponenter lever upp 
till EUs krav. När vi använder textilier mm. fokuserar vi på att de är hållbart certifierad.

Fötter är olika – därför är enkel anpassning en viktig egenskap hos New Feets skor. Det är mycket viktigt 
att hälen omsluts väl av skorna. 

New Feet har extra stora och stabila hälkappor som är tillverkade i ett termoplastiskt material som gör 
det möjligt för behandlare att justera hälkappan individuellt.
Kardborrebanden är extra långa och uppdelade i fält som gör det enkelt att anpassa längden. Därför kan 
New Feets skor användas av personer med svullna fötter, bandage, inlägg etc – och detta även när det 
endast är ena foten som är dålig. Titta efter  symbolen.
Vi använder ständigt blixtlås i fler och fler modeller. I kombination med kardborrband eller skosnören säker-
ställer vi en bra passform och samtidigt ett enkelt sätt att ta på sig skon.

Lästgrupp S - SLIM
Lästerna i denna grupp är de smalaste i New Feet-sortimentet, men känns breda i förhållande  
till modeskor. Det finns olika läster inom S-kategorin, och de har olika nummer.
 
Lästgrupp M - MEDIUM
Lästerna i denna grupp ligger i mittfilen i New Feets sortiment. Det finns olika läster inom  
M-kategorin, och de har olika nummer.

Lästgrupp W - WIDE
Lästerna i denna grupp är de bredaste i vårt sortiment.
Det finns olika läster inom W-kategorin, och de har olika nummer.

Lästen skall passa foten
New Feet använder sig av flera olika lästmodeller för att få en allsidig passform, och använder yttersulor med 
olika egenskaper.
Våra läster är breda jämfört med normala skor, så en smal läst i lästgrupp S (Slim) är bred i förhållande till en 
modeläst. Även om lästgrupperna överlappar varandra, så kan de ge en fingervisning om vilka skor som passar 
just din fot. Observera att skor med OrthoStretch® ger mer utrymme för fötterna. 
Behandlaren kan hitta mer information om de olika lästerna på vår hemsida.

S
M
W

Læstevidde 1 - SLIM
Læsten er blandt de smalleste fra i New Feet sortimentet, men 
vil være bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 2 - MEDIUM
Læsten er middel ift New Feet sortimentet, men vil være 
bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 3 - WIDE
Læsten er blandt de bredeste fra i New Feet sortimentet, og vil 
være meget bredere end modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Funktion - KOMFORT
Fodtøjet er opbygget så den vil give høj komfort i form af 
facon, støddæmpning og materialevalg.

Funktion - KNYST / HAMMERTÆER
Fodtøjet er opbygget med OrthoStretch™ i forfoden, der giver 
plads til knyster eller hammertæer. 

Funktion - DIABETES
Fodtøjet er konstrueret så der ikke er indvendige syninger, der 
kan genere huden. Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at 
foden holdes fast, så der ikke skabes hård hud.

Funktion - GIGT
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er 
lagt vægt på støddæmpning. Gangafviklingen er optimeret.

S
M
W

Læstevidde 1 - SLIM
Læsten er blandt de smalleste fra i New Feet sortimentet, men 
vil være bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 2 - MEDIUM
Læsten er middel ift New Feet sortimentet, men vil være 
bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 3 - WIDE
Læsten er blandt de bredeste fra i New Feet sortimentet, og vil 
være meget bredere end modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Funktion - KOMFORT
Fodtøjet er opbygget så den vil give høj komfort i form af 
facon, støddæmpning og materialevalg.

Funktion - KNYST / HAMMERTÆER
Fodtøjet er opbygget med OrthoStretch™ i forfoden, der giver 
plads til knyster eller hammertæer. 

Funktion - DIABETES
Fodtøjet er konstrueret så der ikke er indvendige syninger, der 
kan genere huden. Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at 
foden holdes fast, så der ikke skabes hård hud.

Funktion - GIGT
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er 
lagt vægt på støddæmpning. Gangafviklingen er optimeret.

S
M
W

Læstevidde 1 - SLIM
Læsten er blandt de smalleste fra i New Feet sortimentet, men 
vil være bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 2 - MEDIUM
Læsten er middel ift New Feet sortimentet, men vil være 
bredere sammenlignet med modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Læstevidde 3 - WIDE
Læsten er blandt de bredeste fra i New Feet sortimentet, og vil 
være meget bredere end modefodtøj.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

Funktion - KOMFORT
Fodtøjet er opbygget så den vil give høj komfort i form af 
facon, støddæmpning og materialevalg.

Funktion - KNYST / HAMMERTÆER
Fodtøjet er opbygget med OrthoStretch™ i forfoden, der giver 
plads til knyster eller hammertæer. 

Funktion - DIABETES
Fodtøjet er konstrueret så der ikke er indvendige syninger, der 
kan genere huden. Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at 
foden holdes fast, så der ikke skabes hård hud.

Funktion - GIGT
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er 
lagt vægt på støddæmpning. Gangafviklingen er optimeret.

SKYDDA din hud på fötterna.
New Feet har utvecklat en speciell teknik för att undvika invändiga sömmar i skon.  Det gör vi primärt därför att 
vi har fokus på diabetiker och vill undvika friktions- och tryckskador på fötterna.
För personer utan diabetes bidrar konstruktionen till högre komfort. 

Det är stor skillnad på skor inuti:
New Feet använder OnSteam® som fodermaterial i de flesta modellerna. Materialet har mycket goda egens-
kaper när det gäller fukttransport -  sex gånger högre än för skinn - och absorberar fukt blixtsnabbt. Materialet 
ser ut som och känns som skinn, och skon känns torr. En extra bonus för diabetiker är att OnSteam® inte blir 
hårt eller krakelerar med tiden så som skinn kan göra.  Materialet är kromfritt och tillverkas utan att påverka 
CO2 balansen. OnSteam® är hållbart certifierad.

Skydda dina fötter

Vi har fokus på diabetes och reumatism
Men om du har en åkomma som ställer krav på dina skor, är det givetvis viktigt att lyssna på råd  
från läkare och vårdpersonal. Egna experiment kan få konsekvenser för din åkomma.
Vi och våra återförsäljare ger gärna råd, men det är din vårdgivare som har tillgång till din journal,  
och därför är vårdpersonalens råd viktiga.

... därför är New Feet skor inte 
som andra märken

Fötter är olika... Individuell anpassning

Strobel-konstruktion 
Det är en teknisk lösning där vi 
syr ihop ovandel och mellansula 
som en handske innan den mon-
teras på yttersulan. 

Strobel-konstruktionen ger oss 
möjlighet att integrera en gelänk. 
Det ger hälstabilitet och flexibilitet 
i framfoten.

så det passar til din fot
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New Feet b använder PROTEKTOR® teknologin för stödabsorbering. 

Materialet vi använder för stödabsorbering är original PPT® som vi har exklusiv rätt att använda i skor. PPT® 
har i många år varit det mest efterfrågade materialet för stötdämpning i den ortopediska världen. Materialet har 
de bästa specifikationerna på elasticitet, levnadstid och renhet – och har tillsammans med OnSteam® syningen 
helt suveräna egenskaper när det kommer till fukttransport. 

Den viktigaste delen av stödabsorberingen placerar vi inuti skon – så nära foten som möjligt. Vi använder en 6 
mm Protektor® inläggssula i nästan alla skor. Protektor® inläggssulor säljs även separat i 6 och 3 mm. 
Yttersulan spelar också roll i stödabsorberingen men de kan inte bidra tillräckligt mycket i sig själv då den också 
måste fungera som stabil grund. 

Protektor®

Protektor®

Korrektor®

Den viktigaste stötdämpningen 
sitter inuti skon där en 6 mm 
Protektor® sula skyddar din fot
mot belastningsskador.

Om din fotled vinklar åt ena hållet 
- då pratar vi om felställning 

Fundamentet för en hälsosammare kropp är att vi rör 
oss korrekt med fötterna. 
Om fotleden roterar inåt måste kroppen använda ener-
gi på att kompensera för att du går snett. Detta ger 
ofta smärtor i fötter, knän, höft, rygg och ländrygg. 

På illustrationen ser du hur ett inlägg rätar upp fotvalvet 
och därmed foten. Till höger ser du hur inlägget rätar 
upp foten och därmed avlastar framfoten. 

Om man inte behandlar felet med låg eller inget fotvalv 
(även kallad plattfot) vill man med tiden utveckla föl-
jande komplikationer:

    Knölar       hammartå        smärtor i framfoten 
    hälsmärtor        dålig gång         smärtor i höft och 
ländrygg.

Fötterna är kroppens fundament
Precis som för ett hus så är fundamentet viktigt. Det 
utgör grunden för att den övriga konstruktionen.

Den första väsentliga orsaken till ont i rygg, ländrygg, 
höft och knän är påverkningar från ett hårt underlag.

En annan väsentlig anledning till smärtor är att fot-
positionen inte är optimal. Om du går skevt sprider 
det sig till hela kroppen – från smärtor i ländryggen 
till huvudvärk.

Protektor® - stötdämpande inläggssulor
I alla New Feet-skor placerar vi en uttagbar inläggs-
sula som effektivt absorberar stöt från hårda underlag. 
Vi kallar den för Protektor® eftersom den skyddar din 
kropp.

Korrektor® - korrigerande inläggssulor
New Feet tillverkar inläggssulor som rätar upp din 
felställning. De kan med fördel användas i New Feet 
skor som har ett stort utrymme eller placeras i dina 
nuvarande skor.

Utan
korrigering 

 

Med
korrigering 

New Feet Inläggssula 

Protektor®

Basic
200-0 Protektor® Basic 6 mm
Protektor® finns som en 6 mm 
platt sula med oöverträfflig 
stödabsorbering. Detta är 
sulan du hittar i nästan alla 
New Feets skor.

200-3 Protektor® Basic 3 mm
Till skor med begränsat 
utrymme.

Korrektor®

Korrektor® fås i flera varianter – beroende på omfatt-
ning av din fots felställning finns det en Korrektor® för 
dig.

Soft 
200-1 Korrektor® Soft 
200-2 Korrektor® Soft ¾

Soft varianten är byggt som 
en sandwich av ett korrigerande 
inlägg med 3 mm PPT® stöt-
dämpande material överst. 
Det känns mjukt och bekvämt 
och lyfter inte lika mycket som 
de andra inläggen. De finns som 
en hel sula eller som 3/4 sula.

Medium · 200-21 Korrektor® 
Medium ¾
Medium varianten är byggt av 
ett material i medium fasthet. 
Finns som 3/4 sula.

High · 200-22 Korrektor®  
High ¾
High varianten är byggt av ett 
mer fast och stabilt material. 
Finns som 3/4 sula.

Slim · 200-32 Korrektor® 
Slim ¾
Slim varianten är en tunnare 
variant av High. Fås som en 
3/4 sula och kan med fördel 
användas till smala eller  
öppna skor.

New Feet sulaprogram:
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New Feet Medical Footwear AS  
Langelandsvej 6  ·  DK-8940 Randers SV
Tel: +45 7025 6511 
www.new-feet.com

DESIGNED IN DENMARK  ·  PRODUCED IN EU

Det danska företaget New Feet har i nära samarbete med nordisk vårdpersonal och 

europeiska designers tagit fram olika skor med smarta lösningar för behandling och 

vård av känsliga-, diabetes- och reumatikerfötter.
Vi såg dagens ljus 2004 i samband med ett projekt tillsammans med Bispebjerg hospi-

tals avdelning för sårläkning. Vi fick fram en liten kollektion med skor och sandaler för 

sårpatienter. Denna första proffskollektion har varit basen för efterföljande innovationer 

där fokus har legat på omsorg och välmående för fötterna.

Våra skor används av människor med attityd till vart skorna tillverkas och med en ön-

skan om hög komfort. Dessutom med önskan att förebygga diabetiska komplikationer, 

motverka smärta vid gikt och ta bort obehag från Hallux valgus och hammartår. New 

Feet-skor kännetecknas av att de kan anpassas till den enskilda användarens behov. 

Därför finns det också utrymme för individuella inlägg. 

New Feet är måna om vår gemensamma miljö. 
Vi använder enbart hållbara och certifierade textilier. 

Alla komponenter i skorna är framställda enligt EU:s standarder och miljökrav
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Protektor®  
optimal
stötdämpning

Inga invändiga sömmar som känns

OrthoStretch®

elastisk ovandel

Mjukt och hudvänligt material 


