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

WIJ WERKEN VOLGENS DE RIVM-RICHTLIJNEN
TER VOORKOMING VAN COVID19

(voor meer info zie: www.loopcomfort.nl).
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✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   ✓ extra stevig contrefort
✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

JERSEY

> Stretch leer, donkerblauw metallic, 
wijdtemaat GX, veter- en ritssluiting

€ 199,95

LAVIANO

> Stretch leer, zwart, wijdtemaat GX, 
veter- en ritssluiting

€ 209,95

LIMA

> Stretch leer, blauw / zwart, wijdtemaat HX, 
veter- en ritssluiting

€ 209,95

Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele 
Xsensible balans technologie om draait. De Stretchwalker 

is geïnspireerd op het balansprincipe van de oude 
traditionele Japanse houten slipper. Onze schoenen 

beloven een optimale loopervaring en dragen bij aan 
een betere lichaamshouding.

MOVED BY BALANCE

Xsensible

LUCIA

> Stretch leer, zwart combi,
wijdtemaat HX, KX

€ 199,95

€ 199,95TOKIO

> Stretchleer, carbon athos, wijdtemaat HX



SMEETS LOOPCOMFORT
VAKMANSCHAP, PASSIE EN INNOVATIE

Als familiebedrijf en hulpmiddelen-leverancier tonen 
wij onze verantwoordelijkheid en betrokkenheid 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 spreek-
uren 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 passen-
de schoen’. Wij gaan immers verder dan de gewone 
schoenen. Wij verkopen dames- en herenschoenen 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, comforta-
bele schoenen en mooie materialen.

Maatwerk, service en samenwerking
In ons expertisecentrum vindt u alles onder één dak: 
schoenen, pro- en orthesen, loophulpmiddelen, medi-
sche 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 
Loopcomfort een vaste behandelaar en de mogelijk-
heid om te wisselen, indien u dat wenst. U bent de 

ervaringsdeskundige van uw ziektebeeld en uw zorg-
vraag 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 ge-
woon meer weten over onze activiteiten? 
Voor elk vraagstuk, groot of klein, preventie of behande-
ling, 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

✓ Diverse wijdtematen   ✓ Uitneembaar voetbed   ✓ Goede ondersteuning door onze speciale leesten

✓ Flexibele voorpartij met voldoende teenruimte   ✓ Kwalitatieve materialen en voering van kalfsleder

NIKKY

> Leer, zwart, wijdtemaat G - H - K

LISA 

> Suède, zwart, wijdtemaat G - H

KIM 

> Suède, zwart, wijdtemaat H - K

VOOR IEDERE VOET EEN PASSENDE SCHOEN

Verhulst

KIM

> Leer, grijs, wijdtemaat H - K

€ 199,95

Bij Verhulst zijn ze eigenwijs: de schoenen moeten er net zo mooi uitzien als ze 
comfortabel zijn. De najaarscollectie bestaat daarom uit moderne modellen met 

een perfecte pasvorm. Voorzien van een uitneembaar voetbed, verkrijgbaar in
diverse wijdtematen en gemaakt van de soepelste Italiaanse ledersoorten. 

Dus loop het avontuur tegemoet op de schoenen van Verhulst Shoes.

€ 199,95€ 209,95

€ 209,95

LAURA

> Suède, rood bruin, wijdtemaat G - H

€ 199,95



COMFORT WITH STYLE

Hartjes

TRENDY 

> Velour, Kupfer, wijdtemaat G+

€ 199,95

XS CASUAL 

> Velour/nappa, Nuss-donkerbruin, 
wijdtemaat G+

€ 195,95CITY 

> Nubuck, Cognac (nuss), wijdtemaat G+

€ 189,95HIP 

> Nubuck, zwart, wijdtemaat H

€ 189,95

BREEZE 1

> Velour / print, zwart, wijdtemaat G+

€ 189,95

Hartjes is de specialist op het gebied van 
comfortschoenen. De schoenen van Hartjes 
kenmerken zich door functionaliteit, kwaliteit en 
zijn geproduceerd met plantaardig gelooid leer.

✓ uitneembaar voetbed ✓ verkrijgbaar in diverse wijdtematen ✓ leren voering
✓ extra stevig contrefort ✓ verkrijgbaar in halve maten

KINGA

> Leder, vario kurk tussenzool individueel 
aanpasbaar tussen wijdte H en K

€ 189,95

KEA

> Suède, leder/katoen voering, 
wijdtematen H - K, veter- en ritssluiting

€ 174,95

KAJA

> Nubuck/Print, leder/katoen voering, 
wijdtemaat K, kuipzool sneaker met veter- 
en dubbele ritssluiting, geschikt voor de 
bredere voet

€ 179,95

KATE

> Nubuck/Python, leder/katoen voering, 
wijdtemaat K, veter- en ritssluiting, winnaar 
Zilveren Schoen 2019

€ 169,95

HELIA

> Leder/Print, leder/katoen voering, 
wijdtemaat H, veter boottee met ritssluiting

€ 189,95

WALKING GOOD, LOOKING GOOD 
& FEELING GOOD!

Solidus

Solidus is dé wijdtematen specialist in 
comfortabele schoenen met uitneembaar voetbed.
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DE ZES
ZEKERHEDEN
1.  Groot assortiment 

kwaliteitsmerken
2.  Ruime keus in lengte- en 

breedtematen
3. Ruime keus schoenen met 

uitneembaar voetbed
4. Wij meten gratis en zorgvuldig de 

juiste lengte én breedte
5. Aandacht en toegewijde service 

van onze gediplomeerde 
verkoopadviseurs

6. Gratis deskundig advies

HERFST / WINTER 2021

EEN WANDELING 
OP COMFORTABELE
SCHOENEN
Langzaam heeft de zomer plaats gemaakt voor de herfst. Met al die ver-

schillende kleurschakeringen in de bladeren is de natuur op haar mooist. 

Een goede reden om een  stevige wandeling te maken op een paar 

trendy sneakers of stoere boots.

FASHION 
UPDATE…
De zomer helemaal los laten vinden we dit 

seizoen erg lastig. Die mooie lange jurk of 

rok combineren we daarom gewoon met 

een lekkere dikke trui of vest, een goede 

panty en een paar stoere boots of snea-

kers. Zo heb je een compleet nieuwe look 

met maar een paar kleine aanpassingen.

Lekker
lopen is 
maatwerk
 GEZONDHEID
57% van alle mensen krijgt in zijn of haar leven te maken 

met voetklachten. Zonde, dit had in veel gevallen voorkomen

kunnen worden. Veel voetklachten ontstaan door het 

dragen van verkeerde schoenen. Door slecht passende 

schoenen worden de voetstructuren op elkaar gedrukt 

waardoor voeten bekneld raken. De voet kan niet vrij be-

wegen, waardoor diverse spieren onnodig onder spanning 

komen te staan. Denk hierbij aan de spieren in uw kuiten,-

scheenbenen, heupen en rug. Naast het feit dat dit pijn 

kan opleveren, kost dat energie.
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Meer informatie over Podo Linéa of één 
van de merken vindt u op www.podolinea.nlPODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN



✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   
✓ geïntegreerde Shock Absorber   

BRADLEY

> Leer, zwart, wijdtemaat H, rits, 
Soft-Air technologie

€ 199,95

PACO

> Leer, zwart, wijdtemaat G+, 
Hydro PROtect, Soft-Air technologie

€ 199,95

VITO

> Leer, Hazelnut, synthetische voering, 
wijdtemaat G+, Soft-Air technologie

€ 169,95

Mephisto soft-air technologie. 
De garantie voor moeiteloos loopplezier:

Maximaal Comfort, Beste kwaliteit, Perfecte pasvorm

OPTIMALE SCHOKDEMPING, EINDELOOS LOPEN OP SOFT-AIR

Mephisto

PITT

> Leer, donkerbruin, wijdtemaat G+, 
Soft-Air technologie

€ 229,95ILIDIA

> Stretchleer, Bronze, wijdtemaat H, 
Soft-Air technologie

€ 189,95

NOURYA

> Suède, wijdtemaat H, Soft-Air technologie

€ 189,95 NOURYA

> Suède, Navy, wijdtemaat H, 
Soft-Air technologie

€ 189,95

SIDONIA

> Stretchleer, grijs, wijdtemaat H, rits, 
lichtgewicht zool

€ 199,95



HET DUITSE MERK WALDLÄUFER BLINKT UIT IN ZIJN PASVORM

Waldläufer

HIENNA

> Porto, veter-en ritssluiting,
wijdtemaat H

€ 139,95

K-RAMONA

> Nubuck/fantasie, wijdtemaat K, 
klittenbandsluiting

€ 129,95K-RAMONA

Nubuck/fantasie, wijdtemaat K, 

€ 129,95

KOBRA NOTTE

> Slangenprint, blauw, Mocassin losse hak, 
15 mm, uitneembaar voetbed, rubberen zool

€ 99,95

BUFA SILVER

> Leder, zilver, Mocassin losse hak, 15 mm, 
uitneembaar voetbed, rubberen zool

€ 99,95BUFA SILVER € 99,95

✓ leren voering   ✓ uitneembaar voetbed   

VIVIEN

> Suède, Cognac, wijdtemaat H, 
rits aan binnenzijde

€ 119,95

HIRKO-SOFT

> Zwart leer met stretch inzet, 
wijdtemaat H, veter- en ritssluiting

€ 119,95 LUISE

> Zwart leer, wijdtemaat H, 
rits aan binnenzijde

€ 139,95

De collectie van Waldläufer bestaat uit schoenen in 
verschillende wijdtematen. Zo vind je altijd een model 

wat perfect bij jouw voeten past. Ieder seizoen bieden wij 
weer een eigentijdse collectie waarbij je kunt kiezen uit 
nieuwe modellen en kleuren. Eén ding verandert nooit: 

het unieke loopcomfort van onze schoenen.



 Schoenwinkel voor
dames en heren

 Reparatie en
ontwerpatelier

 Medisch pedicure
 Podotherapie
 Orthopedische techniek
 Orthopedische schoen-

techniek
 Revalidatie
 Veiligheidsschoenen 

(confectie en maatwerk)

DISCIPLINES 
ONDER ÉÉN 
DAK BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT:

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

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

Schoenwinkel voor
dames en heren
Reparatie en
ontwerpatelier
Medisch pedicure
Podotherapie
Orthopedische techniek
Orthopedische schoen-
techniek
Revalidatie
Veiligheidsschoenen 

DISCIPLINES 
ONDER ÉÉN 
DAK BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT:

VAN VOETEN, SCHOENEN, BEWEGEN 
EN SPORT KUNT U BIJ SMEETS 
LOOPCOMFORT TERECHT.

LAAT UW (SPORT) 
STEUNZOLEN 
GRATIS
CONTROLEREN

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

SMEETS LOOPCOMFORT

Bezoekadres: Lissabonlaan 10

(tegenover Aldi)

6135 LE Sittard 

info@loopcomfort.nl 

www.loopcomfort.nl 

OPENINGSTIJDEN SCHOENWINKEL

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

vrijdag   9.00 - 17.30

zaterdag    10.00 - 16.00

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak

telefoon: 046 - 474 64 51

Wij helpen u graag!

De koffie / thee staat k
laar!


