
HET GECERTIFICEERDE VOETBED
VOOR VEILIGHEIDSSCHOENEN
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CREATE YOUR MASTERPIECE

WIJ STAAN ALTIJD VOOR U KLAAR:
In onze pasbus en Würth shops kunt u de schoenen

passen en u persoonlijk laten adviseren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze catalogus:

ALLES RONDOM HET THEMA  
BEDRUKKEN & BORDUREN MET UW LOGO:

073 - 629 1767
modyf@wurth.nl

ON-LINE BESTELLING
www.wurth.nl

WÜRTH NEDERLAND B.V. 
Het Sterrenbeeld 35 

5215 MK ’s-Hertogenbosch

VOLG ONS OP  
Facebook, Instagram en YouTube

HET GEHEIM  
VOOR EEN BETERE 

PRESTATIE



FOOTDISC
DE JUISTE INLEGZOOL LATEN METEN: 

MET DE FOOTDISC VOETVORM SCANNER

HIGH
Is het vlak tussen de hiel en de  

voorvoet niet zichtbaar, dan heeft u 
een hoge voet.

MID
De platte voet, is een verkeerde 
stand van de voet waarbij het 

gedeelte tussen de hiel en voorvoet 
compleet zichtbaar is. Dit kan zowel 
aangeboren zijn als gegroeid zijn.

LOW
Bijna net als bij de platte voet is een 
groot gedeelte van de voet tussen de 

hiel en voorvoet zichtbaar.

ZO WORDT DIT GEDAAN:
U dient 30 seconden op de plaat te staan. Daarna stapt u hiervan af en zijn uw voetafdrukken zichtbaar. Naast de juiste maataanduiding, 
is ook de voetvorm zichtbaar. Deze kunnen worden vergeleken met de afbeeldingen in het midden van de footdisc en daarmee wordt de 

kleur van de Secosol bepaald.

HOOG OPLOPENDE  
ONDERSTEUNING  
(ARCHSUPPORT)

LICHTE  
HIELVOORVORMING

KUSSENTJE TER  
ONDERSTEUNING 

VOORVOET

Vroegtijdige vermoeidheid en verminderd prestatievermogen  
beïnvloeden uw werkdag? Na een harde werkdag heeft u last 
van knie- en/of rugklachten? Dan is het tijd voor Secosol® 
complete+.  

Het nieuwe inlegzolen systeem bestaat uit 3 versies. Het  
beschermt bij lichte tot medium voetproblemen door overbelas-
ting, maakt vermoeide voeten weer monter en biedt een zeer veel 
comfort en veiligheid. Vroegtijdige vermoeidheid en verminderd 
prestatievermogen behoren hiermee tot het verleden.

 reduceert drukbelasting door het anatomisch 
gevormde voetbed
 vermindert impactbelasting door geïntegreerde 
stootabsorptie
 ontlast de voorvoet door geïntegreerd kussen 
 zorgt voor een aangenaam voetklimaat
 zorgt voor een optimale stand en verbetert de 
lichaamshouding
 reduceert knie- en rugklachten 

 voorkomt dat men voortijdig vermoeit raakt
 verbetert de prestatie
 garandeert de veiligheid doordat de schoen en 
zolen volgens DGUV 112-191 getest is
 is antistatisch 
 volgens ISO 20345 en ISO 20347
 PBM-verordening  (EU 2016/425)
 geproduceerd in Europa

Belangrijk: de Secosol complete+ is geen orthopedische inlegzool.

VERBETERT  
VOETKLIMAAT

ADEMEND    ENERGIE  
TERUGGAVE

ANTISTATISCH      GEÏNTEGREERDE 
STOOTABSORPTIE

HIGH
M437392…

MID
M437391…

LOW
M437390…


