
1500 1501

GIJS collectie

Levertijd 15 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 2 modellen maat 6-13

Stap 2 1 zool

Stap 3 Keuze uit meerdere kleurvarianten

Stap 4 Keuze uit 2 leesten voor meer informatie zie leesttabel

voor meer informatie zie productbladen

voor meer informatie zie productbladen

TPU

SOS-Leest 404 (normaal) SOS-Leest 408 (breed)

Zool TPU

Antracite suède Zwart leer Blauw suède Bruin croco Whisky leer Bruin leer

GIJS biedt U via het 4 stappenplan een enorme keuze aan mogelijkheden op het gebied van modellen, zolen, kleuren
en leesten. Wij zijn ervan overtuigd dat U zo gemakkelijk een keuze kunt maken voor een schoen die bij U past.

Mei17

In 4 stappen naar een schoen die bij u past!
Van Drunen Schoenfabriek is de specialist op het gebied van semi-orthopedisch schoeisel voor dames en
heren. Sinds 1948 produceren we in Drunen schoenen die een optimaal voetcomfort garanderen.
Kwaliteit, passie en vakmanschap zijn hiervoor de pijlers. 

SOS_GIJS_OPMAAK.indd   1 22-05-17   15:25



GIJS collectie

• Semi-orthopedische heren leesten
 - 2 verschillende breedten 404 (normaal) en
  408 (breed) zie afb. 1 
 - Zelfde optiek en zelfde hakhoogte
• Kalfsvoering
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed  (dikte voetbed op
 de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer

Een TPU zool met 2-kleurige leren rand 
in 2 leesten zie leesttabel

• Slijtvast
• Semi-geklede uitstraling
• Zachte bal polster (wit) voor optimale demping
 en flexibiliteit zie afb. 2

• Standafwijking van de voet: o.a. spitsstand, klompvoet 
• Standafwijking van de tenen: hallux valgus, klauwtenen, hamertenen
• Bewegingsbeperking van de (voet)gewrichten, botvergroeiing, ontstekingen, hielspoor, stijve gewrichten
• Voettypes: holvoet, platvoet, knikvoet, hakvoet, spreidvoet 
• Voortdurende pijnklachten bij staan of lopen, b.v. in de rug, knieën en voeten 
• Reumatische aandoeningen, arthrose, ostemilitis 
• Maatafwijkingen: afwijkende voetafmetingen, maatverschillen tussen beide voeten, beenlengteverschillen 

Kenmerken van de GIJS collectie

Semi-orthopedische schoenen
kunnen een hulpmiddel zijn bij het oplossen
van een aantal problemen:

Zachte bal polster • • Slijtvast
• Semi-geklede uitstraling

Leren rand
Zachte bal polster (wit)
TPU (zwart)

Leest 404
(normaal)

Zool:
TPU

Leest 408
(breed)
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GIJS collectie

Art.nr. : 1500
Zool  : GIJS
Leesten : 404 (normaal) - 408 (breed)
Voering : kalfsvoering

1500

TPU zool

r 1500.6327   
  Blauw suède

r 1500.6574
  Bruin croco leer

r 1500.7029
  Antracite print suède

r 1500.6325   
  Antracite suède

r 1500.7096
  Whisky leer

r 1500.7097
  Bruin leer

r 1500.7098
  Zwart leer
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GIJS collectie

Art.nr. : 1501
Zool  : GIJS
Leesten : 404 (normaal) - 408 (breed)
Voering : kalfsvoering

1501

r 1501.6327   
  Blauw suède

r 1501.6574
  Bruin croco leer

r 1501.7029
  Antracite print suède

r 1501.6325   
  Antracite suède

r 1501.7096
  Whisky leer

r 1501.7097
  Bruin leer

r 1501.7098
  Zwart leer
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TPU zool

SOS_GIJS_OPMAAK.indd   4 22-05-17   15:26


