
LOOP!

BEKIJK DE NIEUWSTE 
TRENDS IN ONZE WINKEL!

GUN UZELF HET BESTE EN 
GA VOOR EEN GOED ADVIES! 

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

bij Smeets Loopcomfort
in Sittard



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 multidisciplinair
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 heren-
schoenen van hoge kwaliteit, waar
aanpassingen aan gemaakt kunnen worden. 
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 
stemmen. 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 onder 

één dak: schoenen, pro- en orthesen, loop-
hulpmiddelen, medische diensten, advies 
en bemiddeling. Wij ontwikkelen onze 
oplossingen voor mobiliteitsproblemen 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 wachttijden. 
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. 

Bent u op zoek naar goede schoenen? 
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, 
preventie of behandeling, kunt u vertrouwen 
op een deskundig advies en een 
professionele 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! Wij helpen u graag!
team  Smeets Loopcomfort

VAKMANSCHAP, PASSIE EN INNOVATIE
SMEETS LOOPCOMFORT:

LOOP! LOOP!Meer schoenmerken en -modellen beschikbaar in onze winkel. Meer schoenmerken en -modellen beschikbaar in onze winkel.Wij verkopen ook damestassen en sjaals. Kom langs en ervaar! Wij verkopen ook damestassen en sjaals. Kom langs en ervaar!

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

Durea

DUREA GO
> materiaal: nubuck, diverse wijdtematen, 
afwikkelzool en demping, uitneembaar voetbed

DUREA GO
> materiaal: leer, diverse wijdtematen, 
afwikkelzool en demping, uitneembaar voetbed

BIKER BOOT
> materiaal: extra zacht leer, diverse wijdtematen, 
rits binnenzijde, uitneembaar voetbed

CASUAL BOOT
> materiaal: leer, diverse wijdtematen, 
vetersluiting, uitneembaar voetbed

VETER BOOT
> materiaal: leer, diverse wijdtematen, 
afwikkelzool, rits binnenzijde, uitneembaar voetbed

€ 189,95 € 249,95

€ 219,95

€ 199,95

€ 209,95

Since 1884

SEE FASHION, FEEL COMFORT
Stijlvolle, elegante damesschoenen met een exclusief
draagcomfort. Uitgevoerd in luxe, zachte leersoorten en
fi jne details. Volledig leer gevoerd, diverse wijdtematen en
uitneembaar voetbed. Hassia

Since 1884

SEE FASHION, FEEL COMFORT
Stijlvolle, elegante damesschoenen met een exclusief
draagcomfort. Uitgevoerd in luxe, zachte leersoorten en
fi jne details. Volledig leer gevoerd, diverse wijdtematen en
uitneembaar voetbed.

BARCELONA
> materiaal: leer, wijdtemaat: H, 
veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

BILBAO
> materiaal: leer en suède wijdtemaat: H, 
veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

AMSTERDAM
> materiaal: leer, wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, met extra 
paar witte veters, separate band met gesp, uitneembaar voetbed

PARMA
> materiaal: suède wijdtemaat: H, ritssluiting, 
uitneembaar voetbed

BILBAO
> materiaal: velour, lichtgewicht, wijdtemaat: H, 
veter- en ritssluiting, separate broche, uitneembaar voetbed

€ 149,95

€ 219,95

€ 184,95

€ 179,95

€ 169,95

AMSTERDAMAMSTERDAM
> materiaal: leer, wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, met extra > materiaal: leer, wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, met extra 
paar witte veters, separate band met gesp, uitneembaar voetbed

BILBAO
> materiaal: velour, lichtgewicht, wijdtemaat: H, 
veter- en ritssluiting, separate broche, uitneembaar voetbed

€ 219,95€ 219,95€ 219,95

€ 169,95

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

ROSE
> materiaal: leer en stretchleer, lichtgewicht,
wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

FILLY
> materiaal: leer en stretchleer, wijdtemaat: G, 
veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

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

ROMA
> materiaal: leer en stretchleer, wijdtemaat: G, 
veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

DALIA
> materiaal: leer en stretchleer, lichtgewicht, 
wijdtemaat: H, veter- en ritssluiting, uitneembaar voetbed

€ 199,95 € 189,95

€ 199,95€ 199,95

€ 189,95



EEN

Groot assortiment kwaliteitsmerken

TWEE

Groot assortiment lengte- en breedtematen

DRIE

Ruime keus aan 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

Goede schoenen hebben de juiste pasvorm, 
dit is de basis. De stand van de voeten is 
zeer belangrijk, als deze goed is, voorkom je  
overbelasting en chronische klachten.
Dat wil jij toch ook?

HELLO WINTER

‘Bikerboots, 
de hit van deze 

herfst!’

‘Goede schoenen 
zijn goud waard’

Bikerboots zijn all over the place… 
Ze zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren en 
materialen. Naast ontzettend hip, zijn 
ze voor iedereen: jong of oud, er is altijd 
een model dat bij jou past. Nog een groot 
voordeel: “de vetersluiting”. Deze zorgt 
ervoor dat jouw voeten goede ondersteuning 
krijgen. Precies wat ze nodig hebben.

GOODBYE
HELLO WINTER

Summer!



LOOP! LOOP!Meer schoenmerken en -modellen beschikbaar in onze winkel. Meer schoenmerken en -modellen beschikbaar in onze winkel.Wij verkopen ook damestassen en sjaals. Kom langs en ervaar! Wij verkopen ook damestassen en sjaals. Kom langs en ervaar!

PERFECTE PASVORM DOOR EIGENTIJDS VAKMANSCHAP
Schoenen met een perfecte pasvorm voor een gezond
voetklimaat. Ontdek de dempende werking van de zachte
uitneembare voetbedden.

Solidus

KAJA
> materiaal: leer, wijdtemaat K, dubbele rits,
uitneembaar voetbed

KATE
> materiaal: leer & stretch, wijdtemaat K, 
klittebandsluiting, uitneembaar voetbed

KATE
> materiaal: nubuck, wijdtemaat K, 
ritssluiting, uitneembaar voetbed

KATE
> materiaal: leer & nubuck, wijdtemaat K, 
ritssluiting, uitneembaar voetbed

HAZEL
> materiaal: leer, wijdtemaat H, los fluffy accessoire, 
uitneembaar voetbed

€ 159,95

€ 199,95

€ 169,95

€ 174,95

€ 159,95

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

Waldlaufer

KAMELA
> materiaal: nubuck, wijdtemaat: K, dubbele ritssluiting, 
uitneembaar voetbed

HAVIDA
> materiaal: nubuck, wijdtemaat: K, vetersluiting, 
uitneembaar voetbed

HEGLI
> materiaal: leer, wijdtemaat: H, rits aan binnenzijde, 
vetersluiting, uitneembaar voetbed

KAMARI
> materiaal: nubuck, wijdtemaat: K, dubbele rits en 
vetersluiting, uitneembaar voetbed

HAIBA
> materiaal: nubuck, wijdtemaat: H, 
vetersluiting, uitneembaar voetbed

€ 139,95 € 139,95

€ 129,95

€ 149,95

€ 119,95

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

Wolky

RONDA
> materiaal: leer, rits aan binnenzijde, onderwerk van dempend 
crêpe materiaal, extra laagje foam voor meer demping, 
uitneembaar voetbed

E- BOOT
> materiaal: leer en stretchleer, afwikkelzool, extra laagje foam 
voor meer demping, stabiele hak, uitneembaar voetbed

PAMBAN
> materiaal: leer, rits aan binnenzijde, licht gewicht zool, extra 
laagje foam voor meer demping, uitneembaar voetbed

RED DEER
> materiaal: leer, rits aan binnenzijde, extra laagje foam voor 
meer demping, flexibele zool, hak is hout omtrokken, 
uitneembaar voetbed

ONANI
> materiaal: nubuck, licht gewicht, dempend onderwerk, de 
zij- en voorkant van de schoen naadloos, uitneembaar voetbed

€ 159,95 € 169,95

€ 179,95€ 179,95

€ 135,95

SPORTIEF EN TRENDY DESIGN, UITGEVOERD IN SOEPELE/
LICHTE MATERIALEN VOOR OPTIMAAL DRAAGCOMFORT
Cycleur de Luxe is opgericht door een echte 
fietsenliefhebber. De schoenen van Cycleur de Luxe 
weerspiegelen de nostalgie van de wielrenner. Met een 
knipoog naar de fietsschoenen uit de jaren ‘50 combineert 
Cycleur de Luxe nostalgische elementen met frisse kleuren.

Cycleur de luxe

BIBAO
> materiaal: leer, uitneembaar voetbed
black

PULSANO
> materiaal: leer, uitneembaar voetbed
navy/antracite/dark cognac

LIMA
> materiaal: leer, uitneembaar voetbed
military green/navy

RUMBA HIGH
> materiaal: leer, uitneembaar voetbed
dark brown (ook verkrijgbaar in navy)

CRASH
> materiaal: leer, cognac/navy (ook verkrijgbaar
in antracite/navy)

€ 125,00

€ 135,00 € 130,00

€ 139,95

€ 130,00



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

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.

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


