Fodtøj til følsomme fødder
www.new-feet.com

STØVLER // DAMER

s va

n g s t øtt
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212-22

Se vores flotte kollektion
efterår & vinter 2021

212-22

s va

n g s t øtt

212-22

e

Sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

s va

n g s t øtt

Brunt kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste M · Str: 36-43
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STØVLER // DAMER

Vidste du at ....

Alle vores støvler har
udtagelig indersål !

212-12

s va

212-12

s va

192-82

s va

n g s t øtt

202-68

e

Sort kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

n g s t øtt

e

Brun olieimprægneret nubuck · Orthostretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

n g s t øtt

e

Sort olieimprægneret kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

202-68

s va

192-82

s va

ngstø

n g s t øtt

e

212-12

tte

Brunt olieimprægneret kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43
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212-20
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STØVLER - DAMER

s va

n g s t øtt

e

192-81

212-20

s va

n g s t øtt

e

192-81

s va

n g s t øtt

e

Cognac eller sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

Sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

211-35
192-83

s va

n g s t øtt

192-83

e

s va

n g s t øtt

e

Cognac, sort eller brunt kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

Sort, cognac eller brunt kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43
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SANDALER
STØVLER ////DAMER
DAMER

s va

n g s t øtt

e

212-10

172-14

s va

192-55

s va

n g s t øtt

192-55

e

Sort kalveskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

s va

n g s t øtt

e

Sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

n g s t øtt

212-10

e

Sort eller cognac kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

s va

n g s t øtt

Sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43
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202-20

Terra cotta eller sort hydro-ruskind · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43

202-21

Blåt kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste W · Str: 36-43

212-21

Sort eller blåt kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43 · 

202-21

Sort kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43

202-25

212-31

Sort kalveskind · 2 Lynlåse
Læste W · Str: 36-43

Sort gedeskind m. print · Orthostretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43
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s va

n g s t øtt

212-15

212-15

s va

n g s t øtt

202-32

e

Brunt kalveskind m. struktur eller sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

e

s va

n g s t øtt

Blåt eller sort hydro-ruskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43
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STØVLER // DAMER

212-32

Sort hydro-ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43

212-32

Brunt hydro-ruskind · Lynlås
Picos membran · Læste W · Str: 36-43
®

Vidste du at ....

202-68

Alt vores fodtøj har en
6 mm støddæmpende
Protektor® indersål !

172-21

Sort kalveskind eller brunt olieimprægneret kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43

202-37

172-22

Sort kalveskind · OrthoStretch® · 2 Lynlåse
Læste M · Str: 36-43

Sort kalveskind · OrthoStretch · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43 · 
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STØVLER // DAMER

182-31

212-28

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste S · Str: 36-43

Sort hydro-ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

212-28

212-26

212-26

Sort ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43 · 
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OrthoStretch®

er som en handske til din fod

s dine
Vores fødder er forskellige ! Derfor skal New Feet fodtøj kunne tilpasse
es
anvend
kan
og
abelt,
individuelle behov. Fodtøj med stretch er yderst komfort
af alle, der sætter komfort højt.
hammerMen OrthoStretch® har også en vigtig funktion for mennesker med knyster,
rømper.
støttest
eller
er
bandag
af
brugere
tæer, hævede fødder, gigt, diabetes og til
®
r.
retninge
alle
i
OrthoStretch er elastisk

Høj komfort
Ønsker du fodtøj, hvor intet klemmer - men du
stadig har følelsen af at skoen sidder godt
uden at stramme.
- så er OrthoStretch® det rigtige valg.

Knyster
Fødder med knyster har behov for plads.
Men samtidig har du behov for fodtøj, der sidder
godt på foden.
OrthoStretch® giver fleksibilitet omkring knysten.

Hammertæer
En fod med hammertæer har behov for god
plads over tæerne.
OrthoStretch® giver mulighed for plads - uden
at fodtøjet skal designes ekstra højt.

Diabetes
Mennesker med diabetes skal være meget opmærksomme på fødderne.
OrthoStretch® følger fodens bevægelser og
giver mindre risiko for hård hud og trykskader.
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SKO // DAMER

s va
12

n g s t øtt

212-30

e

212-25

Sort gedeskind m. print · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43

s va

212-17

n g s t øtt

e

Sort kalveskind m. struktur
Læste M · Str: 36-43

101-16

s va

212-30

n g s t øtt

e

Sort kalveskind · OrthoStretch · Lynlås
Læste M · Str: 36-43
®

201-15

s va

n g s t øtt

212-25

201-15

e

Terra cotta ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

s va

n g s t øtt

Sort eller oliven hydro-ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43
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e

212-34

Sort kalveskind
Læste S · Str: 36-43

101-16

212-34

Sort, blå kalveskind eller bordeaux gedeskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · 

Sort kalveskind m. struktur · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43

Vidste du at ....

86-202

Alle vores velcroremme
kan tilklippes, så de passer
til DIN fod !
172-40

Sort kalveskind eller blå olieimprægneret kalveskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · 
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212-11

Sort eller bordeaux gedeskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · 

212-18

172-08

Blåt kalveskind m struktur · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · 

212-18

212-18

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43

Natur gedeskind m. struktur · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43
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Pas godt på dine fødder...
de skal bære dig hele livet!

201-27

Sort kalveskind m struktur
Læste S · Str: 36-43 · 
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212-23

SKO // DAMER

212-33

212-24

Sort olieimprægneret ruskind · OrthoStretch® eller
blåt olieimprægneret ruskind m. membran · Lynlås
Læste W · Str: 36-43

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43

202-16

202-72

Sort gedeskind m. struktur eller blåt gedeskind m. struktur
Elastiksnøre m. snaplås · Læste W · Str: 36-43

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 36-43 · 

212-23

202-30

Blåt eller sort ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

Sort eller blåt kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 36-43 · 

212-27

212-36

Grønt eller blåt hydro-ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

Sort nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 36-43
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SKO // HERRER

202-36

Sort ruskind · elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47

201-56

201-56

Blå nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47

Grå nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47

81-47

81-47

Grå nubuck
Læste W · Str: 41-49 · 

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 40-49 · 
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201-61

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 41-47 · 

201-62

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 41-47

182-24

Sort kalveskind · OrthoStretch® eller grå nubuck
Læste W · Str: 41-48

201-61

Vidste du at ....

Alle vores sko har en
stabil hælkappe !

192-49

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 41-47
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HJEMMESKO // DAMER

172-51

Sort, gråt, dybrød eller blåt filtet uld
Læste M · Str: 36-43 · 

172-51

Dybrød, sort, gråt, eller blåt filtet uld
Læste M · Str: 36-43 · 

212-14

Blåt eller gråt filtet uld
Læste W · Str: 36-43 · 

212-13

86-202

Vidste du at ....

Alle vores hjemmesko har en
6 mm støddæmpende indersål
som er udtagelig !

212-13

Blåt filtet uld
Læste W · Str: 36-43 · 
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212-14

152-85

152-85

Sort, dybrød eller gråt filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · 

Gråt, dybrød eller sort filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · 

162-76

162-76

Dybrød, sort, gråt eller blåt filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · 

Blåt, sort, gråt eller dybrød filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · 
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HJEMMESKO // DAMER & HERRER

192-97

Gråt filtet uld
Læste M · Str: 36-47 · 

192-73

Gråt eller sort filtet uld
Læste W · Str: 36-47

192-73

202-68

s va

n g s t øtt

192-74

e

Sort eller bronze mikrofiber
Læste M · Str: 36-43 · 

201-49

s va

Sort eller gråt filtet uld
Læste W · Str: 36-47

n g s t øtt

192-75

e

Sort mikrofiber
Læste M · Str: 41-48 · 

Natur, sort eller gråt filtet uld
Læste W · Str: 36-43
22

HJEMMESKO // HERRER

152-56

152-56

162-79

Gråt filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · 

Sort kalveskind
Læste M · Str: 41-47 · 

152-26

152-26

Gråt filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · 

Sort filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · 
23

Fødder er forskellige
derfor er New Feet ikke helt som
andre skomærker
New Feet konstruerer fodtøj ud fra den ortopædiske tradition:
KOMFORT og BESKYTTELSE af bevæge-apparatet er det primære mål for vores fodtøj. Vi har to kollektioner:
- behandler kollektionen, der anvendes af sygehuse og behandlere, og
- forbruger kollektionen (i denne brochure), der tilbydes mennesker, der stiller krav om komfort, har brug for
plads til indlæg eller har gigt eller diabetes.
Vores fodtøj er karakteriseret ved:
• Bred forfod, høj stabilitet og sikkert hælgreb
• Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
• Fugttransporterende og friktionsdæmpende foer
• Alle indvendige syninger er trukket tilbage, så de ikke generer huden

Strobel ”handske”-konstruktion
Strobel konstruktion
Det er den tekniske betegnelse
på den konstruktion, der anvendes i den ortopædiske tradition.
Vi syr overdel og mellemsål
sammen som en handske, før
den monteres på ydersålen.
Strobel konstruktionen giver
os muligheden for at integrere
en gelenk. Det giver stabilitet
i hælen og giver fleksibilitet i
forfoden.

New Feet har designet egne stabile ydersåler
med specialudviklet integreret gelenk
Resultatet er høj KOMFORT
New Feet har i hele sin designproces fokus på at fodtøjet skal give fordele for mennesker med diabetes, gigt
eller følsomme fødder. Resultatet er meget komfortabelt fodtøj, der med stor glæde kan bruges af alle.
Vi er meget opmærksomme på at undgå brug af kemiske stoffer i produktionen af vores fodtøj. På fabrikken i
Portugal er der fokus på EUs regulativer ift arbejdsmiljø og brug af farlige stoffer. Alle vore komponenter lever
op til EUs krav. I vores brug af tekstiler mv har vi fokus på at de lever op til bæredygtige certificeringer.
Vi har fokus på diabetes og gigt
Men hvis du har konstateret sygdomme, der stiller krav til fodtøjet, er det vigtigt, at du lytter til din
behandlers råd. Egne eksperimenter kan have alvorlige følger.
Vi og vore forhandlere rådgiver gerne, men det er din behandler, der har adgang til din sygdomshistorik, og dermed er behandlerens rådgivning vigtig.

24

Individuel tilpasning
så det passer til foden
Fødder er forskellige - derfor er en nem tilpasning af fodtøjet en af de vigtigste egenskaber ved fodtøj fra New Feet.
Det er meget vigtigt, at hælen fastholdes præcist i fodtøjet. New Feet bruger ekstra store og stabile
hælkapper lavet af et termoplastisk materiale, der gør det muligt for professionelle behandlere at justere
hælkappen til den enkelte.
Velcro-remme er ekstra lange og opdelt i felter, der tillader nem tilpasning. På den måde kan et par sko
bruges af personer, der har brug for plads til hævede fødder og støttestrømper - eller indlæg og bandage
evt. kun i den ene sko. Se efter  symbolet.
Lynlåse bruger vi i stadig flere modeller. I kombination med velcro eller snøre sikrer vi en god pasform og
samtidig en nem måde at tage skoen på.
Læsten skal passe foden.
New Feet anvender mange forskellige læster for at opnå alsidighed i pasform og anvendelsen af ydersåler med
forskellige egenskaber.
Vore læster er brede sammenlignet med andre sko, så en smal læst i Læste S (Slim) er bred i forhold til gængs
fodtøj. Selvom Læsterne dækker over flere forskellige læster, så kan de bruges som rettesnor for at finde de
sko, der passer til din fod.
Vær opmærksom på, at sko med OrthoStretch® giver ekstra plads.
Behandlere kan finde oplysninger om de forskellige læster og mål på vores hjemmeside.

S
S
S
M
M
M
W
W
W

Læstegruppe S - SLIM
Læsterne i denne gruppe er de smalleste i New Feet sortimentet, men vil være bredere sammen
-lignet med gængs fodtøj. Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.
Læstevidde 1 - SLIM
Læsten er blandt de smalleste fra i New Feet sortimentet, men
Læstevidde
1 -sammenlignet
SLIM
vil være bredere
med modefodtøj.
Læsten
er blandt læster
de smalleste
fra i New
sortimentet,
men
Der er forskellige
i kategorien
- deFeet
har forskellige
numre.
Læstevidde
1 -sammenlignet
SLIM
vil være bredere
med modefodtøj.
Læsten
er blandt læster
de smalleste
fra i New
sortimentet,
men
Der er forskellige
i kategorien
- deFeet
har forskellige
numre.
vil være bredere sammenlignet med modefodtøj.
Læstevidde
2 -læster
MEDIUM
Der
er forskellige
i kategorien - de har forskellige numre.
Læsten er middel ift New Feet sortimentet, men vil være
Læstevidde
2 - MEDIUM
bredere sammenlignet
med modefodtøj.
Læsten
er middellæster
ift Newi kategorien
Feet sortimentet,
vil værenumre.
Der er forskellige
- de harmen
forskellige
Læstevidde
2 - MEDIUM
bredere sammenlignet
med modefodtøj.
Læsten
er middellæster
ift Newi kategorien
Feet sortimentet,
vil værenumre.
Der er forskellige
- de harmen
forskellige
bredere sammenlignet med modefodtøj.
Læstevidde
3 -læster
WIDEi kategorien - de har forskellige numre.
Der er forskellige
Læsten er blandt de bredeste fra i New Feet sortimentet, og vil
Læstevidde
3 - WIDE
være meget bredere
end modefodtøj.
Læsten
er blandt læster
de bredeste
fra i New
og vil
Der er forskellige
i kategorien
- deFeet
har sortimentet,
forskellige numre.
Læstevidde
3 - WIDE
være meget bredere
end modefodtøj.
Læsten
er blandt læster
de bredeste
fra i New
og vil
Der er forskellige
i kategorien
- deFeet
har sortimentet,
forskellige numre.
være meget bredere end modefodtøj.
Funktion
- KOMFORT
Der
er forskellige
læster i kategorien - de har forskellige numre.
Fodtøjet er opbygget så den vil give høj komfort i form af
Funktion
- KOMFORT
facon, støddæmpning
og materialevalg.
Fodtøjet er opbygget så den vil give høj komfort i form af
Funktion
- KOMFORT
facon, støddæmpning
og materialevalg.
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
Funktion
- KNYST
/ HAMMERTÆER
plads til knyster
eller hammertæer.
Fodtøjet er opbygget med OrthoStretch™ i forfoden, der giver
Funktion
- KNYST
/ HAMMERTÆER
plads til knyster
eller 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
Funktion
DIABETES
kan genere-huden.
Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at
Fodtøjet
er konstrueret
såikke
der skabes
ikke er indvendige
foden holdes
fast, så der
hård hud. syninger, der
Funktion
DIABETES
kan genere-huden.
Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at
Fodtøjet
er konstrueret
såikke
der skabes
ikke er indvendige
foden holdes
fast, så der
hård hud. syninger, der
kan genere huden. Skoen er fleksibel, og der er lagt vægt på at
Funktion
- GIGT
foden
holdes
fast, så der ikke skabes hård hud.
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er
Funktion
- GIGT
lagt vægt på
støddæmpning. Gangafviklingen er optimeret.
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er
Funktion
- GIGT
lagt vægt på
støddæmpning. Gangafviklingen
® er optimeret.
Fodtøjet er konstrueret, så der er er stabilitet i hælen og der er
lagt vægt på støddæmpning. Gangafviklingen er optimeret.

Læstegruppe M - MEDIUM
Læsterne i denne gruppe er midterfeltet i New Feet sortimentet.
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.
Læstegruppe W - WIDE
Læsterne i denne gruppe er de bredeste i New Feet sortimentet
Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

New Feet egenskaber

BESKYT din hud på fødderne
New Feet benytter en speciel teknologi til at trække indvendige syninger ind i foret. Det gør vi primært, fordi vi
har fokus på diabetikeres behov for at undgå slid- og tryksår på fødderne.
For mennesker uden diabetes bidrager konstruktionen til højere komfort.
Der er stor forskel på fodtøjet indeni
New Feet benytter OnSteam som liningsmateriale i det meste fodtøj. Materialet har fremragende egenskaber
med fugttransport 6 gange bedre end læder og en lynhurtig absorbering af fugt. For diabetikere har OnSteam®
den store fordel, at det ikke blive hårdt eller krakelerer, som læder kan gøre med tiden. Materialet er fri for krom
og produceres uden effekt på CO2 balancen. OnSteam® er bæredygtigt certificeret.
Picos® er vores varme foer. Materialet er bæredygtigt certificeret og er hudvenligt og egnet for diabetikere.
Materialet er på samme tid varmeisolerende og fugttransporterende. Picos® er kombineret med en vandafvisende membran - så fodtøjet er endnu mere egnet til vintervejret.
25

New Feet Indlægssåler
Fødderne er kroppens fundament
Som med et hus - så er fundamentet vigtigt. Det udgør grundlaget for at den øvrige konstruktion fungerer.
Den første væsentlige årsag til ondt i ryggen, lænd,
hofte og knæ er påvirkninger fra hårdt underlag.
En anden væsentlig kilde til smerter er, at fodstillingen
ikke er optimal. Hvis du går skævt forplanter det sig til
hele kroppen - fra lændesmerter til hovedpine.
Protektor® - støddæmpende indlægssåler
I alt New Feet fodtøj placerer vi en udtagelig indlægssål, der effektivt absorberer stød fra hårdt underlag.
Vi kalder den for Protektor® da den beskytter din krop.
Korrektor® - korrigerende indlægssåler
New Feet fremstiller indlægssåler, der retter din fodstilling op. De kan med fordel bruges i New Feet
fodtøj, der har god plads - eller de kan placeres i dit
nuværende fodtøj.

Protektor®
Den vigtigste stødabsorbering er
inde i skoen, hvor en 6 mm
Protektor® sål beskytter din fod
mod belastningsskader.

Protektor®

New Feet benytter PROTEKTOR® teknologi som stødabsorbering.
Materialet vi anvender til stødabsorbering er det originale PPT®, som vi har eksklusiv ret på at anvende til brug
i fodtøj. PPT® har i mange år været det mest eftertragtede materiale til støddæmpning i den ortopædiske verden. Materialet har de bedste specifikationer på elasticitet, levetid og renhed - og har sammen med OnSteam®
lining suveræne egenskaber på fugtighedstransport.
Den vigtigste del af stødabsorberingen placerer vi inde i skoen - så tæt på foden som muligt. Vi bruger en 6 mm
Protektor® indlægssål i næsten alt fodtøj. Protektor® indlægssålerne sælges også som løse såler i 6 og 3 mm
tykkelse.
Ydersålen spiller også en rolle i stødabsorberingen, men den kan aldrig bidrage nok i sig selv, da den også skal
fungere som stabilt afsæt.
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Korrektor®
Hvis dit fodled kipper til siden, så taler vi om fejlstilling
Fundamentet for en sundere krop er, at vi bevæger os
rigtigt på fødderne.
Hvis fodleddet kipper til siden vil resten af kroppen
skulle bruge energi på at kompensere for, at du går
skævt. Og det giver ofte smerter i fødder, knæ, hofte,
lænd og ryg.
På illustrationen kan du se, hvordan et indlæg med
svangløft retter foden op.
Til højre har et indlæg løftet svangen og derved aflastet
forfoden.
Hvis man ikke behandler fejlsstillinger med lav eller ingen svangbue (også kaldet platfod), så vil man på sigt
få følgende komplikationer i større eller mindre grad:
Knyster • Hammertæer • Smerter i forfoden
• Hælsmerter • Dårlig gangafvikling • Smerter i hofte
og lænd

Uden
korrigering

Med
korrigering

New Feet såleprogram:
Protektor®
Medium · 200-21 Korrektor®
Medium ¾
Medium versionen er bygget af et materiale i medium
fasthed. Fås som ¾ sål.

Basic
200-0 Protektor® Basic 6 mm
Protektor® findes som en 6mm
flad sål med uovertruffen stødabsorbering. Det er den sål du
finder i næsten alt New Feet
fodtøj
200-3 Protektor® Basic 3 mm
Til brug i fodtøj med begrænset
plads.
Korrektor®
Korrektor® fås i flere versioner - afhængig af din fejlstillings omfang findes der også en Korrektor® til dig.

High · 200-22 Korrektor®
High ¾
High versionen er bygget af et
mere fast og stabilt materiale.
Fås som ¾ sål.

Soft
200-1 Korrektor® Soft
200-2 Korrektor® Soft ¾
Soft versionen er bygget som
en sandwich af et korrigerende
indlæg med 3 mm PPT® støddæmpende materiale på
toppen. Det føles blødt og
behageligt og løfter ikke
så meget som de andre indlæg.
Det fås som hel sål eller ¾ sål.

Slim · 200-32 Korrektor®
Slim ¾
Slim versionen er en slankere
version af High. Fås som ¾ sål
og kan med fordel bruges til
smalt eller åbent fodtøj.
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Bløde hudvenlige
materialer

Stabil
hælkappe

OrthoStretch®
fleksibelt
overlæder

6 mm Protektor®
indlægssål med
optimal støddæmpning

Effektivt
lukkesystem

Ingen indvendige
generende
syninger

Det danske firma New Feet har i tæt samarbejde med nordiske behandlere og europæiske designere udviklet skoløsninger til behandling og pleje af følsomme, diabetiske
eller gigtramte fødder.
Vi startede op i 2004 på baggrund af et projekt i samarbejde med Bispebjerg hospitals
Videncenter for Sårheling. Resultatet var en lille serie af sko og sandaler til sårpatienter.
Denne første serie af professionelt fodtøj har været udgangspunktet for de efterfølgende projekter, der særligt har fokuseret på velvære og sundhed for fødderne.
Vores fodtøj anvendes af mennesker med en holdning til hvor fodtøjet produceres og
med et ønske om høj komfort. Desuden også med ønske om at forebygge diabetes
komplikationer, modvirke smerter ved gigt og fjerne gener fra knyster og hammertæer.
New Feet fodtøj er kendetegnet ved, at det kan tilpasses den enkelte brugers behov.
Derfor er der også god plads til individuelle indlæg.

552-10-5001 · MRA · 0621

New Feet er bevidste om vores fælles miljø.
Alle komponenter i fodtøjet er fremstillet i henhold til EUs standarder og miljøkrav.
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www.new-feet.com
Miljømærket tryksag
5041 0546

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