
LOOP!

PODOLINEA:  

GA VOOR GOED ADVIES

Nieuwe
collectie
 VOORJAAR '18

OVER DE WINKEL:

BEKIJK DE LAATSTE TRENDS 
EN NIEUWE MERKEN IN 
ONZE WINKEL!
GRATIS: 

VETERSTRIKDIPLOMA VOOR 
(KLEIN)KINDEREN
WIN-ACTIE:

WIN UW AANKOOPBEDRAG TERUG 
BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR 
CYCLEUR DE LUXE SCHOENEN

Smeets Loopcomfort is aangesloten 
bij Podo Linéa; de grootste groep 
comfortspecialisten van Nederland.



LOOP! LOOP!

ONZE MODELLEN ZITTEN ALS GEGOTEN DOOR 
verschillende breedtematen en het verwisselbare voetbed. 
De perfecte pasvorm voor jouw voet. Laat die winkelstraten 
maar komen.

Durea

Ideaal looppatroon 
zorgt voor een gelijke 

drukverdeling van de voet

Lekker 
licht en 
soepel

Optimaal 
schokabsorberende zool 

met ‘schuine’ landing

Zacht 
uitneembaar 

voetbed

Meerdere breedtematen: 
smal, medium, breed, 

extra breed
zorgt voor een gelijke 

drukverdeling van de voet
uitneembaar 

voetbed
smal, medium, breed, 

extra breed
zorgt voor een gelijke 

drukverdeling van de voet
licht en 
soepel

schokabsorberende zool 
met ‘schuine’ landing

TRENDY VETERSCHOEN
> materiaal: geprent glansleer, leren voering, vetersluiting, 
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

DUREA GO
> materiaal: leer (glans), leren voering, vetersluiting,
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

DUREA GO
> materiaal: nubuck, multi-verstelbare klittebandsluiting, 
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

VLOTTE SNEAKER 
> materiaal: leer, leren voering, ritssluiting, halve maten 
en wijdtematen, uitneembaar voetbed

DUREA GO
> materiaal: geprent leer, leren voering, vetersluiting, 
halve maten en wijdtematen, uitneembaar voetbed

€ 199,95

€ 149,95€ 189,95

€ 199,95 € 199,95

BALANS VERANDERT JE LEVEN
Traditie en technologie komen samen in de unieke balanszool 
van Xsensible Stretchwalker®. Deze zorgt voor een 
natuurlijke en gezonde lichaamshouding. Ervaar het zelf!

Xsensible

JERSEY
> materiaal: stretchleer, wijdtemaat G, uitneembaar 
leren voetbed, veter- en ritssluiting, leren voering

ISABELLA
> materiaal: stretchleer, diverse wijdtematen, leren voering, 
uitneembaar leren voetbed

JERSEY
> materiaal: stretchleer, wijdtemaat G, uitneembaar 
leren voetbed, veter- en ritssluiting, leren voering

SAMOS
> materiaal: leer, multi- verstelbare klittebandsluiting, 
wijdtemaat G, uitneembaar voetbed

ITHAKA
> materiaal: geprint leer, zacht suède voetbed, 
wijdtemaat G

€ 99,95

€ 139,95€ 189,95

€ 189,95

€ 189,95

PITTIG EN TRENDY DESIGN MET SUBLIEM DRAAGCOMFORT 
Speciaal bewerkte Italiaanse leersoorten in combinatie  met 
ingebouwd comfortelement voor een draagbaar design.

Piedi Nudi

SNEAKER
> materiaal: geprint leer, leren voering, 
rubberen kuipzool, uitneembaar voetbed

SNEAKER 
> materiaal: geprint leer, leren voering, 
uitneembaar voetbed

SNEAKER LAK
> materiaal: leer, leren voering, rubberen kuipzool, 
uitneembaar voetbed

SANDAAL
> materiaal: geprint nubuck, leren voering, 
klittenbandsluiting, comfortabele sleehak

SANDAAL
> materiaal: leer, leren voering, klittenbandsluiting, 
comfortabele sleehak

€ 99,95

€ 99,95

€ 149,95 € 139,95

€ 159,95

ALS FAMILIEBEDRIJF EN HULPMID-

DELENLEVERANCIER TONEN WIJ ONZE 

VERANTWOORDELIJKHEID EN BETROK-

KENHEID NAAR ONZE WERKNEMERS, 

KLANTEN EN KETENPARTNERS AL 

SINDS 1906. 

Smeets Loopcomfort is een multidiscipli-
nair 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 wor-
den. 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 stem-
men. 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 on-

der één dak: schoenen, pro- en orthesen, 
loophulpmiddelen, medische diensten, 
advies en bemiddeling. Wij ontwikkelen 
onze oplossingen voor mobiliteitsproble-
men 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 wachttij-
den. 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 Loop-
comfort 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. 

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, pre-
ventie of behandeling, kunt u vertrouwen 
op een deskundig advies en een profes-
sionele 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! 
team  Smeets Loopcomfort

VAKMANSCHAP, PASSIE EN INNOVATIE
SMEETS LOOPCOMFORT:



WIN ACTIE 
WIN UW AANKOOPBEDRAG TERUG 

BIJ AANKOOP VAN EEN PAAR 
CYCLEUR DE LUXE SCHOENEN 

BIJ ONS IN DE WINKEL*

*spelvoorwaarden in winkel

Regarde 
le Ciel

Cycleur 
 de Luxe

CELESTE 21
> materiaal: leer, kleur: Blue,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Amalfi Light

ELCHE
> materiaal: leer, kleur: Black
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Blue

CELESTE 123
> materiaal: leer, kleur: Taupe,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Blue

JULIENNE
> materiaal: leer, kleur: Taupe
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Kaki en Blue

VERA
> materiaal: leer, kleur: Light / Deep / Ice

VERA
> materiaal: leer, kleur: Camel

MALAGA
> materiaal: leer, kleur: Blue

AROSA
> materiaal: leer, kleur: white / Blue

CORUNA
> materiaal: leer, kleur: Grey, Light pig skin

MALAGA
> materiaal: leer, kleur: Beige

VERA
> materiaal: leer, kleur: Silver / Ice

VERA
> materiaal: leer, kleur: Ice / White

MALAGA
> materiaal: leer, kleur: Silver/Ice

VELE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED, 
GESCHIKT VOOR STEUNZOLEN.

CRASH
materiaal: leder, kleur: Cognac, dit model is ook 
verkrijgbaar in de kleur: Navy en Denim/Light Grey

BAHAMAS
materiaal: leder, kleur: Off White,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Navy

CRUSH CITY
materiaal: leder, kleur: Jeans Blue,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Dark Cognac

MONTREAL
materiaal: leder/nubuck, kleur: Navy,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Military Green

PULSANO
materiaal: leder/lederprint, kleur: Cognac

BEAUMONT
materiaal: Suede print, kleur: Navy,
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Taupe

SEOUL
> materiaal: leer/suede/synthetisch, kleur: Zwart

SOL
> materiaal: leer/synthetisch, kleur: Wit

ALBUFEIRA
> materiaal: leer/glitter, kleur: Wit/Goud of
dit model is ook verkrijgbaar in de kleur: Wit/Blauw

MONTREAL WII
> materiaal: suede print, kleur: Nude

PULSANO
materiaal: leder/lederprint, kleur: Navy

ACTON 3
> materiaal: suede/leer, kleur: Navy

VELE MODELLEN MET UITNEEMBAAR VOETBED, 
GESCHIKT VOOR STEUNZOLEN.

€ 89,90€ 89,90

€ 89,90

€ 89,90

€ 89,90 € 89,90

€ 89,90€ 99,90

€ 89,90 € 89,90

€ 89,90

€ 89,90

€ 89,90

€ 110,00

€ 110,00

€ 110,00 € 115,00

€ 130,00

€ 120,00€ 130,00

€ 130,00

€ 110,00

€ 139,90

€ 130,00

€ 130,00



Natural  BASICS

Aangezien onze voeten zich een groot gedeelte 
van de dag in schoenen bevinden, is een goed 
voetklimaat erg belangrijk. Natuurlijke materialen 
zorgen ervoor dat uw voeten kunnen ademen en 
helpen om ze te ontspannen. 

Een. Groot assortiment kwaliteitsmerken

Twee. Groot assortiment lengte- en breedtematen

Drie. Ruime keus schoenen met uitneembaar 
 voetbed

Vier. Wij meten gratis de juiste lengte én breedte

Vijf. Aandacht en toegewijde service van 
 gediplomeerde verkoopadviseurs

Zes. Gratis deskundig en eerlijk advies op maat

PODO LINÉAZekerheden

COMFORTABEL
IS DE TREND 

De tijd van 'wie mooi wil zijn moet pijn lijden' ligt ver achter ons. 

We leven in een tijd waarin sneakers worden verkozen boven hoge hakken. 

Ontwerpers stemmen  hun collecties af op een praktische en comfortabele 

leefstijl. Een trend die wij enorm aanmoedigen!

Bij Podo Linéa doen wij hier nog een schepje bovenop. Bij ons draait het 
namelijk niet alleen om de schoen, maar vooral om de inhoud: uw voeten. 
We kijken naar uw voettype en meten uw beide voeten nauwkeurig op. 
Vervolgens zoeken we samen naar de perfecte match.

U wilt mooie en eigentijdse schoenen waar u makkelijk de hele dag op 
kunt lopen. Schoenen die u het beste van twee werelden bieden, namelijk: 
de hoge kwaliteit van een echte comfortschoen  met de looks volgens de 
laatste modetrends. Goed nieuws, deze vindt u bij ons in overvloed! 

Schoenen kopen is een feestje! Voor iedere voet hebben wij een passende 
schoen. Of u nu een brede of een smalle voet heeft, een platvoet of een 
hoge wreef. Wij hebben een groot assortiment com fortschoenen van 
de beste merken in halve –en diverse wijdtematen. Veel schoenen zijn 
geschikt voor uw eigen steunzolen.

Veel voet- en lichaamsklachten kunnen verminderd worden of zelfs 
verdwijnen wanneer u goed passende schoenen draagt. Wij geven u een 
eerlijk advies! Stap binnen bij uw Podo Linéa winkel en verras uw voeten 
met een paar goede schoenen.

Inspiratie

‘Altijd
lekker lopen’

Durea

Natural

lekker lopen’
DureaDurea

WAITING FOR 

SPRING TO 
fall...



LOOP!

HET COMFORTABELE DUITSE MERK WALDLÄUFER 
blinkt uit in zijn pasvorm gecombineerd met een modische look. 
Heel de collectie is voorzien van uitneembare voetbedden.

Waldlaufer

HARUKA
> materiaal: geprint leer, klittebandsluiting, wijdtemaat: H, 
halve maten, uitneembaar voetbed

HIROKO
> materiaal: velour, veter- en ritssluiting, wijdtemaat: H, 
halve maten, uitneembaar voetbed

HARJA
> materiaal: mesh, vetersluiting, lichtgewicht, wijdtemaat: H, 
halve maten, uitneembaar voetbed

KALEESI
> materiaal: leer, vetersluiting, wijdtemaat: K, 
halve maten, uitneembaar voetbed

HERNE
> materiaal: leer, vetersluiting, wijdtemaat: H, halve maten, 
uitneembaar voetbed

€ 99,95

€ 129,95

€ 119,95

€ 119,95

€ 119,95

MODIEUZE KWALITEITSSCHOENEN MET 
COMFORT ALS UITGANGSPUNT
Dankzij een anatomisch gevormd voetbed en een doordacht 
ontwerp, loopt u altijd lekker!

Wolky
SCALA
> materiaal: leer, klittenbandsluiting, lichtgewicht, 
PU loopzool, uitneembaar voetbed

E STEP
> materiaal: leer, voorblad van zacht stretchleer, 
roll-a-way systeem voor betere afwikkeling, klittenbandsluiting, 
uitneembaar voetbed

KATLA
> materiaal: leer, leren voering, lichtgewicht, 
uitneembaar voetbed

E SNEAKER
> materiaal: leer, voorblad van zacht stretchleer, roll-a-way 
systeem voor betere afwikkeling, uitneembaar voetbed

KATLA
> materiaal: leer, leren voering, lichtgewicht, 
uitneembaar voetbed

€ 95,00

€ 159,95€ 149,95

€ 115,00

€ 95,00

voor (klein)kinderen
GRATIS

VETERSTRIKDIPLOMA

VeterstrikVeterstrikdiploma

VaN Harte GeFeliCiteerd!
Hierbij verklaart Smeets Loopcomfort dat je met goed gevolg het veterstrikdiploma hebt gehaald.

Datum

www.loopcomfort.nl

Laat ons zien dat jij je veters al 

zelf kunt strikken en ontvang ons 

ORIGINELE 
VETERSTRIKDIPLOMA 

(1 per persoon).

Verkrijgbaar bij ons in de winkel te Sittard



LOOP! LOOP!

BETROUWBAAR VAKMANSCHAP SINDS 1921
Continue vernieuwingen, de hoogste functionaliteit 
en kwaliteit, specifi eke dames- en herenleesten. 

Hanwag
TATRA LIGHT BUNION LADY GTX  
> track light, speciale flexzone in de manchet, 2-delige 
vetersluiting voor betere drukverdeling op wreef en scheenbeen, 
slijtvaste vibram profielzool, voor stevige bergwandelingen, 
waterdicht, verzoolbaar 

GRIDSTONE WIDE GTX
> waterdichte Goretex voering, verzoolbaar, voor alledaagse 
wandelingen, optimaal ademend vermogen

BANKS LADY II GTX
> licht in gewicht, voor alledaags gebruik en lichte 
bergwandeling, waterdicht, verzoolbaar, extra ruimte bij de 
voorvoet, optimaal ademend vermogen

BELORADO II MID LADY GTX
> licht in gewicht, trailschoen, voor dagelijks gebruik, 
waterdicht, verzoolbaar, optimaal ademend vermogen

BANKS II GTX
> licht in gewicht, voor alledaags gebruik en lichte 
bergwandeling, waterdicht, verzoolbaar, extra ruimte bij de 
voorvoet, optimaal ademend vermogen

€ 189,95

€ 189,95

€ 179,95

€ 239,95

€ 189,95

URBAN MEETS OUTDOOR
Een korte wandeling, een uitgebreide wandeltocht of misschien 
wel een citytrip. Met de nieuwe LOWA Locarno houd je alle opties 
open. Deze ware hybride combineert de functionaliteit van een 
comfortabele wandelschoen met een casual look.   

Lowa

open. Deze ware hybride combineert de functionaliteit van een 
comfortabele wandelschoen met een casual look.   

LOCARNO GTX QC WS
> kleur: Antracite / Iceblue, Gore-Tex voering, uitneembaar 
voetbed

LOCARNO GTX LO 
> kleur: Forest, Gore-Tex voering, 
uitneembaar voetbed

RENEGADE GTX MID
> kleur: Navy / Honey, Gore-Tex voering, 
uitneembaar voetbed

LOCARNO GTX MID
> kleur: Brown, Gore-Tex voering, 
uitneembaar voetbed

LOCARNO GTX LO WS
> kleur: Graphite /Jade, Gore-Tex voering, 
uitneembaar voetbed

€ 189,95€ 159,95

€ 189,95

€ 159,95

€ 179,95

DOOR DE JAREN HEEN IS MEINDL 
GEGROEID TOT ÉÉN VAN DE BEKENDSTE 
MERKEN WANDELSCHOENEN dat bekend 
staat om de hoge mate van kwaliteit 

en hun innovatieve productie methoden. In de collectie vindt u 
stevige stadswandelschoenen, wandelschoenen, bergschoenen en 
trailrunningschoenen met een uitstekende pasvorm.

Meindl

GEGROEID TOT ÉÉN VAN DE BEKENDSTE 
 dat bekend 

MeindlMeindlMeindl

CARACAS GTX®
Light Hiker met vibram zool, 
uitneembaar voetbed

ASTI MID GTX®
Comfort Fit® leest, meer ruimte voor de voorvoet en extra afwik-
keling, wijdtemaat: K, speciaal Kurk voetbed met hieldemping en 
voorvoetondersteuning , categorie a/b, uitneembaar voetbed

ACTIVO GTX®  
Comfort Fit® leest, meer ruimte voor de voorvoet en 
extra afwikkeling, wijdtemaat: J, uitneembaar voetbed

JOURNEY LADY PRO GTX® 
Comfort Fit® leest, meer ruimte voor de voorvoet en 
extra afwikkeling, wijdtemaat: J, uitneembaar voetbed

TRAMIN LADY GTX®
Comfort Fit® leest, meer ruimte voor de voorvoet en extra afwik-
keling, wijdtemaat: K, speciaal kurken voetbed met hieldemping 
en voorvoetondersteuning, categorie a/b, uitneembaar voetbed

€ 189,95€ 169,95

€ 199,95

€ 194,95

€ 214,95

LAAT NATTE SCHOENEN GOED DROGEN  |  BEHANDEL 
LEREN SCHOENEN REGELMATIG MET EEN 

ONDERHOUDSMIDDEL  |  VEEG LEREN BINNENVOERINGEN 
VAN TIJD TOT TIJD SCHOON MET EEN VOCHTIGE DOEK OM 

ZOUTVORMING TE VOORKOMEN  |  DROOG SCHOENEN NIET 
BIJ DE VERWARMING OF IN DE VOLLE ZON.

ONDERHOUDSTIPS

SOKKEN 
PAS DE SCHOENEN MET 

WANDELSOKKEN.
 IN VEEL WINKELS HEBBEN 

ZE DAARVOOR SPECIALE 
PASSOKKEN.

VLAK GLOOIEND BERGACHTIG

BEDENK VOORAF 
GOED VOOR WELKE 
ACTIVITEITEN U DE wandelschoenen 
GAAT GEBRUIKEN

CATEGORIEËN 
A

LAGE SOEPELE WANDELSCHOENEN VOOR LICHTE 

WANDELINGEN.


B
LICHTE BERGWANDEL- OF TREKKINGSCHOENEN.



C 
ZWAARDER EN MOEILIJKER WANDELWERK, SCHERPER 

TERREIN VEREIST STEVIGER EN STIJVER SCHOEISEL DAT 

MEER STEUN GEEFT. 


D
 STIJGVASTE KLIMSCHOENEN VAN LEER OF KUNSTSTOF, 

ZEER STIJF VAN OPBOUW, STEVIG EN ZWAAR.



OPENINGSTIJDEN
maandag    9.00 - 17.30

dinsdag   9.00 - 17.30

woensdag   9.00 - 17.30

donderdag   9.00 - 17.30

GRATIS PARKEREN EN OPLAADPUNT VOOR UW AUTO

SMEETS LOOPCOMFORT
Bezoekadres: Lissabonlaan 10

(tegenover nieuwe Aldi)

6135 LE Sittard 

info@loopcomfort.nl 

www.loopcomfort.nl 

vrijdag   9.00 - 17.30

zaterdag    10.00 - 16.00

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak,

telefoon: 046 - 474 64 51

LAAT UW (SPORT) 
STEUNZOLEN 

GRATIS 
CONTROLEREN

GRATIS 
RONDLEIDING
WILT U WETEN HOE ORTHOPEDISCHE 
HULPMIDDELEN WORDEN GEMAAKT? 
SCHRIJF U DAN SNEL IN VOOR DE GRATIS 
RONDLEIDING “EEN KIJKJE ACHTER DE 
SCHERMEN” OP WWW.LOOPCOMFORT.NL

GRATIS ADVIES 
OP ONS WEKELIJKSE 
INLOOPSPREEKUUR VOOR 

VEILIGHEIDS
SCHOENEN
ELKE VRIJDAGMIDDAG, ZONDER AFSPRAAK

VOOR ELKE VRAAG OP 
HET GEBIED VAN VOETEN, 
SCHOENEN, BEWEGEN EN 
SPORT KUNT U BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT TERECHT.
DISCIPLINES ONDER ÉÉN DAK 

• Schoenwinkel voor dames en heren
• Reparatie en ontwerpatelier
• Medisch pedicure
• Podotherapie
• Orthopedische techniek
• Orthopedische schoentechniek
• Fysiotherapie
• Revalidatie
• Veiligheidsschoenen (confectie en maatwerk)

BIJ SMEETS LOOPCOMFORT:

WIJ HELPEN U GRAAG!

DE KOFFIE/THEE STAAT KLAAR

SPORT 
S P O R T S C H O E N
A A N PA S S I N G E N
SPORTSTEUNZOLEN
SCHEENBESCHERMERS 

OP MAAT

Aan de inhoud van deze krant kunnen geen rechten ontleend worden.


