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basic collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 9 modellen maat 3-9½

Stap 2 Keuze uit 2 zolen

Stap 3 Keuze uit meerdere kleurvarianten

Stap 4 Keuze uit 3 leesten voor meer informatie zie leesttabel

voor meer informatie zie productbladen

voor meer informatie zie productbladen

PORO of PU

SOS-Leest 180

SOS-Leest 190

SOS-Leest 200

PORO zool PU zool

1023 en 1024

Zwart Grijs

1039 en 1040

Beige

1041 en 1042

Bruin Kers Walnoot

1003 en 1004

1013 en 1014

1015 en 1016 1017 en 1018

1019 en 1020 1021 en 1022

Durea biedt U via het 5 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.

In 5 stappen naar een schoen die bij u past!
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Stap 5 Leestaanpassing voor meer informatie zie leestaanpassing

Leestaanpassing mogelijk door middel van:

A. DCS met flexibele posities op een leest

B. Modules met 3 vaste posities en in 2 diktes op een leest

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. 



basic collectie

• 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 basic collectie

Semi-orthopedische schoenen
kunnen een hulpmiddel zijn bij het oplossen
van een aantal problemen:
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• Zolen speciaal ontwikkeld t.b.v. aanpassingen bijvoorbeeld
 - Hak/hiel verhogingen
 - Afwikkelbalk
• Chroomvrije kalfsvoering
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt orthopedisch voetbed (dikte voetbed op de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer
• Door de NVOS goedgekeurde Semi Orthopedische dames leesten
• Made in Holland

Een PORO zool in 3 leestvormen zie leesttabellen

• Lichtgewicht EVA
• Eenvoudig aan te passen
• Geschikt voor hakverhogingen 
• Geschikt voor afwikkelbalk

Een PU zool in 3 leestvormen zie leesttabellen

• Schokabsorberende hak
• Eenvoudig aan te passen
• Geschikt voor hakverhogingen 
• Geschikt voor afwikkelbalk



basic collectie

Art.nr. : 1003
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1003

Zool PORO

r	1003.4485   
  Beige leer

r	1003.5027   
  Zwart leer

r	1003.3956   
  Donker bruin leer

r	1003.5561   
  Walnoot leer

r	1003.3171   
  Kers leer

r	1003.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1003.4008   
  Blauw leer
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basic collectie

Art.nr. : 1004
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1004

Zool PU

r	1004.4485   
  Beige leer

r	1004.5027   
  Zwart leer

r	1004.3956   
  Donker bruin leer

r	1004.5561   
  Walnoot leer

r	1004.3171   
  Kers leer

r	1004.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1004.4008   
  Blauw leer
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basic collectie

Art.nr. : 1013
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1013

Zool PORO

r	1013.4485   
  Beige leer

r	1013.5027   
  Zwart leer

r	1013.3956   
  Donker bruin leer

r	1013.5561   
  Walnoot leer

r	1013.4113   
  Zwart/grijs combi leer
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basic collectie

Art.nr. : 1014
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1014

Zool PU

r	1014.4485   
  Beige leer

r	1014.5027   
  Zwart leer

r	1014.3956   
  Donker bruin leer

r	1014.5561   
  Walnoot leer

r	1014.4113   
  Zwart/grijs combi leer

Mei17



basic collectie

Art.nr. : 1015
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1015

Zool PORO

r	1015.4485   
  Beige leer

r	1015.5027   
  Zwart leer

r	1015.5561   
  Walnoot leer

r	1015.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1015.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1015.4951   
  Zwart (grijzig) leer

r	1015.5688   
  Blauw leer/suède



basic collectie

Art.nr. : 1016
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1016

Zool PU

r	1016.4485   
  Beige leer

r	1016.5027   
  Zwart leer

r	1016.5561   
  Walnoot leer

r	1016.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1016.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1016.4951   
  Zwart (grijzig) leer

r	1016.5688   
  Blauw leer/suède
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basic collectie

Art.nr. : 1017
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1017

Zool PORO

r	1017.4485   
  Beige leer

r	1017.5027   
  Zwart leer

r	1017.7076   
  Grijs combi

r	1017.7077   
  Blauw combi

r	1017.6109   
  Zwart combi leer/suède

r	1017.5561   
  Walnoot leer
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basic collectie

Art.nr. : 1018
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1018

Zool PU

r	1018.4485   
  Beige leer

r	1018.5027   
  Zwart leer

r	1018.6109   
  Zwart combi leer/suède

r	1018.5561   
  Walnoot leer

r	1018.7076   
  Grijs combi

r	1018.7077   
  Blauw combi
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basic collectie

Art.nr. : 1019
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1019

Zool PORO

r	1019.5027   
  Zwart leer

r	1019.4951   
  Zwart (grijzig) leer

r	1019.5690   
  Zwart nubuck

r	1019.5561   
  Walnoot leer

r	1019.5104   
  Rood nubuck

r	1019.6730   
  Grijs suède

r	1019.7094   
  Blauw suède

Mei17



basic collectie

Art.nr. : 1020
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1020

Zool PU

r	1020.5027   
  Zwart leer

r	1020.4951   
  Zwart (grijzig) leer

r	1020.5690   
  Zwart nubuck

r	1020.5561   
  Walnoot leer

r	1020.5104   
  Rood nubuck

r	1020.6730   
  Grijs suède

r	1020.7094   
  Blauw suède
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basic collectie

Art.nr. : 1021
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1021

Zool PORO

s	1021.3960   
  Nutella (gevlamd) leer

s	1021.3869   
  Rood (gevlamd) leer

s	1021.4101   
  Zwart/grijs combi leer

s	1021.5027   
  Zwart glad leer

s	1021.4485   
  Beige leer

s	1021.6850   
  Blauw (metallic) leer

s	1021.6824   
  Zwart (metallic) leer

s	1021.6683   
  Grijs (metallic) leer

s	1021.5561   
  Walnoot leer
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basic collectie

Art.nr. : 1022
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1022

Zool PU

Mei17

s	1022.3960   
  Nutella (gevlamd) leer

s	1022.3869   
  Rood (gevlamd) leer

s	1022.4101   
  Zwart/grijs combi leer

s	1022.5027   
  Zwart glad leer

s	1022.4485   
  Beige leer

s	1022.6850  
  Blauw (metallic) leer

s	1022.6824  
  Zwart (metallic) leer

s	1022.6683  
  Grijs (metallic) leer

s	1022.5561  
  Walnoot leer



basic collectie

Art.nr. : 1023
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

basic 1023

Zool PORO

r	1023.5027   
  Zwart glad leer

r	1023.3960   
  Nutella (gevlamd) leer

r	1023.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1023.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1023.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1023.6824   
  Zwart (metallic) leer

r	1023.6850   
  Blauw (metallic) leer
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basic collectie

Art.nr. : 1024
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1024

Zool PU

r	1024.5027   
  Zwart glad leer

r	1024.3960   
  Nutella (gevlamd) leer

r	1024.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1024.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1024.6683   
  Grijs (metallic) leer

r	1024.6824   
  Zwart (metallic) leer

r	1024.6850   
  Blauw (metallic) leer
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basic collectie

Art.nr. : 1039
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1039

Zool PORO

r	1039.5658   
  Walnoot leer/suède

r	1039.6108   
  Zwart leer/suède

r	1039.5027   
  Zwart leer

r	1039.5667   
  Bordo leer/suède

r	1039.5694   
  Denim leer/suède

r	1039.7078   
  Grijs combi

r	1039.7079   
  Blauw combi
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basic collectie

Art.nr. : 1040
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1040

Zool PU

r	1040.5658   
  Walnoot leer/suède

r	1040.6108   
  Zwart leer/suède

r	1040.5027   
  Zwart leer

r	1040.5667   
  Bordo leer/suède

r	1040.5694   
  Denim leer/suède

r	1040.7078   
  Grijs combi

r	1040.7079   
  Blauw combi
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basic collectie

Art.nr. : 1041
Zool  : PORO
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1041

Zool PORO

r	1041.5656   
  Walnoot leer/suède

r	1041.3956   
  Donker bruin leer

r	1041.5027   
  Zwart leer

r	1041.5752   
  Bordo leer/suède

r	1041.4008   
  Blauw leer
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basic collectie

Art.nr. : 1042
Zool  : PU
Leesten : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1042

Zool PU

r	1042.5656   
  Walnoot leer/suède

r	1042.3956   
  Donker bruin leer

r	1042.5027   
  Zwart leer

r	1042.5752   
  Bordo leer/suède

r	1042.4008   
  Blauw leer
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durea casual

durea casual



casual collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 5 modellen maat 3-9½

Stap 2 1 zool

Stap 3 Keuze uit meerdere kleurvarianten

Stap 4 1 leestvorm voor meer informatie zie leesttabel

voor meer informatie zie productbladen

voor meer informatie zie productbladen

PU

SOS-Leest 210

Zwart Beige Taupe Rood (gevlamd) Cognac (gevlamd) Brons

1025 1026 10271036 1037

Durea biedt U via het 5 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.

In 5 stappen naar een schoen die bij u past!
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PU zool

Stap 5 Leestaanpassing voor meer informatie zie leestaanpassing

Leestaanpassing mogelijk door middel van

modules met 3 vaste posities en in 2 diktes op een leest

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. 



casual collectie

• Zool speciaal ontwikkeld t.b.v. aanpassinge bijvoorbeeld:
 - Hak/hiel verhogingen
 - Afwikkelbalk
• Chroomvrije kalfsvoering of FASHMO-voering voor diabetici afhankelijk van het model
• Kenmerken FASHMO-voering:
  - Antibacteriële werking DIN 20645
 - Ingebouwde bescherming door zilverionen
 - Reduceert groei van geurveroorzakende bacteriën
 - Afwasbaar bij 40ºC
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed (dikte voetbed op de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer
• Sportieve modellen gebaseerd op de
 succesvolle voetvormleest.
• Made in Holland

Een PU zool in 1 leestvorm zie leesttabel

• Schokabsorberende hak
• Eenvoudig aan te passen
• Geschikt voor hakverhogingen 
• Geschikt voor afwikkelbalk

• 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 casual collectie

Semi-orthopedische schoenen
kunnen een hulpmiddel zijn bij het oplossen
van een aantal problemen:
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1025.3864                           Leest 210



casual collectie

Art.nr. : 1025
Zool  : PU
Leest : 210
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1025

Zool PU

r	1025.4485   
  Beige leer

r	1025.5027   
  Zwart (glad) leer

r	1025.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1025.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1025.5000   
  Taupe leer

r	1025.6924   
  Brons (prent) leer

r	1025.6976   
  Zwart (prent)  leer
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casual collectie

Art.nr. : 1026
Zool  : PU
Leest : 210
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1026

Zool PU

r	1026.5027   
  Zwart (glad) leer

r	1026.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1026.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1026.5000   
  Taupe leer

r	1026.6850   
  Blauw (metallic) leer

r	1026.6924   
  Brons (prent) leer

r	1026.6976   
  Zwart (prent) leer
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r	1027.5027   
  Zwart (glad) leer

casual collectie

Art.nr. : 1027
Zool  : PU
Leest : 210
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1027

Zool PU

r	1027.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1027.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1027.5000   
  Taupe leer

r	1027.6924   
  Brons (prent) leer

r	1027.6976   
  Zwart (prent) leer
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casual collectie

Art.nr. : 1036
Zool  : PU
Leest : 210
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1036

Zool PU

r	1036.4485   
   Beige leer

r	1036.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1036.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1036.5000   
  Taupe leer

r	1036.6924   
  Brons (prent) leer

r	1036.6976   
  Zwart (prent) leer
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casual collectie

Art.nr. : 1037
Zool  : PU
Leest : 210
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1037

Zool PU

r	1037.3869   
  Rood (gevlamd) leer

r	1037.3864   
  Cognac (gevlamd) leer

r	1037.5000   
  Taupe leer

r	1037.6924   
  Brons (prent) leer

r	1037.6976   
  Zwart (prent) leer
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durea modern

durea modern



modern collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 6 modellen maat 3-9½

Stap 2 Keuze uit 2 zolen

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

afwikkel TPU zool of TPU/PU zool

SOS-Leest 174 (normaal) SOS-Leest 178 (breed)

Afwikkel TPU zool TPU/PU zool

Zwart leer

Grijs leer

Zwart nubuck

Grijs combi

Zwart combi

Donkerblauw nubuck

Taupe leer

Blauw combi

Taupe nubuck Taupe nubuck/leer

1043 en 1044 1047 en 1048 1049 en 1050 1053 en 10541055 en 1056 1057 en 1058

Durea biedt U via het 5 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.

In 5 stappen naar een schoen die bij u past!
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Stap 5 Leestaanpassing voor meer informatie zie leestaanpassing

Leestaanpassing mogelijk door middel van

modules met 3 vaste posities en in 2 diktes op een leest

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. 



modern collectie

• 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 modern collectie

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

Ingebouwde afwikkeling •
Flexibel •

Zachte bal polster • • Slijtvast
• Sportieve uitstraling

PU

TPU

• Stabiel
• Schokabsorberend

Zool:
TPU/PU

Leest 178
(breed)

Zool: 
TPU

Leest 174
(normaal)
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• Door de NVOS goedgekeurde
 Semi-orthopedische dames leesten 
 - 2 verschillende breedten 174 (normaal)
   en 178 (breed) met ruimte voor
   lichte hallux valgus, zie afb. 1
 - Zelfde optiek en zelfde hakhoogte
• Chroomvrije kalfsvoering of FASHMO-voering
 voor diabetici afhankelijk van het model
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed (dikte voetbed op de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer
• Made in Holland

Een TPU/PU zool 
in 2 leesten zie leesttabel

• 2-kleurige zool, zie afb. 2
• Slijtvast
• Sportieve uitstraling
• Zachte bal polster (rood) voor optimale demping
 en flexibiliteit

Een DuoTone TPU zool
in 2 leesten zie leesttabel

• Buitenschaal van 2-kleurig TPU, zie afb. 3
• PU vulling
  - Hielpartij g	stabiel
  - Voorzijde g	flexibel
• Ingebouwde afwikkeling
• Sportieve uitstraling

2

3

1



modern collectie

Art.nr. : 1043
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1043

TPU zool

r	1043.7081
  Grijs combi leer/fantasie

r	1043.7080   
  Zwart combi leer/suède

r	1043.7082
  Zwart combi leer/fantasie
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modern collectie

Art.nr. : 1044
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1044

TPU/PU zool

r	1044.7081
  Grijs combi leer/fantasie

r	1044.7080   
  Zwart combi leer/suède

r	1044.7082
  Zwart combi leer/fantasie
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modern collectie

Art.nr. : 1047
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1047

TPU zool

r	1047.5386
  Taupe leer

r	1047.6102
  Donkerblauw nubuck

r	1047.5027   
  Zwart leer

r	1047.6683
  Grijs (metallic) leer
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modern collectie

Art.nr. : 1048
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1048

TPU/PU zool

r	1048.5386
  Taupe leer

r	1048.6102
  Donkerblauw nubuck

r	1048.5027   
  Zwart leer

r	1048.6683
  Grijs (metallic) leer
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modern collectie

Art.nr. : 1049
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1049

TPU zool

r	1049.6426
  Zwart nubuck

r	1049.6683
  Grijs (metallic) leer

r	1049.7083
  Zwart combi

r	1049.6019   
  Taupe nubuck/leer combi

r	1049.7085
  Blauw combi
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modern collectie

Art.nr. : 1050
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1050

TPU/PU zool

r	1050.6426
  Zwart nubuck

r	1050.6683
  Grijs (metallic) leer

r	1050.7083
  Zwart combi

r	1050.6019   
  Taupe nubuck/leer combi

r	1050.7085
  Blauw combi
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modern collectie

Art.nr. : 1053
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1053

TPU zool

r	1053.5027
  Zwart leer

r	1053.5969
  Taupe nubuck

r	1053.5386
  Taupe leer

r	1053.6426   
  Zwart nubuck

r	1053.6102
  Donkerblauw nubuck
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modern collectie

Art.nr. : 1054
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1054

TPU/PU zool

r	1054.5027
  Zwart leer

r	1054.5969
  Taupe nubuck

r	1054.5386
  Taupe leer

r	1054.6426   
  Zwart nubuck

r	1054.6102
  Donkerblauw nubuck
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modern collectie

Art.nr. : 1055
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1055

TPU zool

r	1055.5386
  Taupe leer

r	1055.6683  
Grijs (metallic) leer

r	1055.5027   
  Zwart leer

r	1055.6102
  Donkerblauw nubuck
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modern collectie

Art.nr. : 1056
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1056

TPU/PU zool

r	1056.5386
  Taupe leer

r	1056.6683
  Grijs (metallic) leer

r	1056.5027   
  Zwart leer

r	1056.6102
  Donkerblauw nubuck
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modern collectie

Art.nr. : 1057
Zool  : Afwikkel TPU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1057

r	1057.6978   
  Zwart combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1057.6929   
  Grijs combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1057.7090
  Blauw combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)
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TPU zool



TPU/PU zool

modern collectie

Art.nr. : 1058
Zool  : TPU/PU
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1058

r	1058.6929   
  Grijs combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1058.6978   
  Zwart combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1058.7090
  Blauw combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)
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durea

durea



Stap 5 Leestaanpassing voor meer informatie zie leestaanpassing

Leestaanpassing mogelijk door middel van

modules met 3 vaste posities en in 2 diktes op een leest

collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 2 modellen maat 3-9½

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

PU zool

Zwart leer combi Blauw leer combi Grijs leer combi Wit leer combi Zwart leer/fantasie
combi

1059 1060

Durea         biedt U via het 5 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

SOS-Leest 174 (normaal) SOS-Leest 178 (breed)

In 5 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. 



collectie

• Optimaal
 schokabsorberende
 zool met ‘schuine
 landing’

• Door de NVOS goedgekeurde
 Semi-orthopedische dames leesten 
 - 2 verschillende breedten 174 (normaal)
   en 178 (breed) met ruimte voor
   lichte hallux valgus, zie afb.1
 - Zelfde optiek en zelfde hakhoogte
• Chroomvrije kalfsvoering
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed (dikte voetbed op
 de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer
• De innovatieve          zool zorgt voor een
 ideaal looppatroon en stimuleert daarmee   
 een natuurlijke houding van je lichaam.
•          is ontwikkeld door Durea in
 samenwerking met het UMC Groningen,
 bewegingswetenschappers en
 podotherapeuten.
 De          schoen geeft je
 ENERGIE IN ELKE STAP
• Made in Holland

Een 2 kleurige PU zool (       )
in 2 leesten zie leesttabel

• 2-kleurige PU zool, zie afb. 2
• Slijtvast
• Sportieve uitstraling
• PU zool geeft demping in de hiel

• 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        collectie

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

PU

Zool:

Leest 174
(normaal)

Leest 178
(breed)

Mei17

2

Lekker licht en soepel • 
Ideaal looppatroon •

zorgt voor een
gelijke drukverdeling

van de voet

1



collectie

Art.nr. : 1059
Zool  : 
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

PU zool GO

r	1059.7091   
  Blauw leer combi

r	1059.7092
  Grijs leer combi

r	1059.7093
  Wit leer combi

r	1059.6782   
  Zwart glad leer combi

r	1059.7095
  Zwart leer/fantasie combi
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1059



collectie

Art.nr. : 1060
Zool  : 
Leesten : 174 (normaal) - 178 (breed)
Voering : chroomvrije kalfsvoering

r	1060.7125   
  Blauw leer combi

r	1060.7126
  Grijs leer combi

r	1060.7127
  Wit leer combi

r	1060.7103   
  Zwart glad leer combi

r	1060.7128
  Zwart leer/fantasie combi

Mei17

PU zool GO

1060



durea flex

durea flex



Flex technologie op binnen- en buitenbal

PORO zool PU zool

flex collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 Keuze uit 2 modellen maat 3-9½

Stap 2 Keuze uit 2 zolen

Stap 3 Keuze uit meerdere kleurvarianten

Stap 4 Keuze uit 3 leesten voor meer informatie zie leesttabel

voor meer informatie zie productbladen

voor meer informatie zie productbladen

PORO of PU

Zwart leer Taupe leer combi Zwart leer/fantasie Taupe leer/fantasie

Durea 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.

In 4 stappen naar een schoen die bij u past!
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SOS-Leest 180

SOS-Leest 190

SOS-Leest 200

1061 en 1062 1063 en 1064

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. 



Optimaal comfort door flex technologie

1

flex collectie

• Stabiele schoen met flex technologie
 op binnen- en buitenbal (zie foto 1)
• Flex technologie:
 - Groot herstellend vermogen
 - Behoud van pasvorm
• Chroomvrije kalfsvoering
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed (dikte voetbed op de bal 5 mm)
• Stabiele leren binnenzool met stalen veer
• Door de NVOS goedgekeurde
 semi-orthopedische dames leesten
• Made in Holland

Een PORO zool in 3 leestvormen zie leesttabellen

• Lichtgewicht EVA
• Eenvoudig aan te passen
• Geschikt voor hakverhogingen 
• Geschikt voor afwikkelbalk

Een PU zool in 3 leestvormen zie leesttabellen

• Schokabsorberende hak
• Eenvoudig aan te passen
• Geschikt voor hakverhogingen 
• Geschikt voor afwikkelbalk

• 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 flex collectie

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

Art.nr. : 1061
Zool  : PORO
Leest : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1061

r	1061.7130   
  Taupe leer combi

r	1061.7132   
  Zwart leer

r	1061.7131   
  Taupe leer/fantasie

r	1061.7154   
  Zwart leer/fantasie
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Zool PORO



flex collectie

Art.nr. : 1062
Zool  : PU
Leest : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1062

Mei17

Zool PU

r	1062.7130   
  Taupe leer combi

r	1062.7132   
  Zwart leer

r	1062.7131   
  Taupe leer/fantasie

r	1062.7154   
  Zwart leer/fantasie



flex collectie

Art.nr. : 1063
 Zool  : PORO
Leest : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1063

r	1063.7130   
  Taupe leer combi

r	1063.7132   
  Zwart leer

r	1063.7155   
  Taupe leer/fantasie

r	1063.7133   
  Zwart leer/fantasie

Mei17

Zool PORO



flex collectie

Art.nr. : 1064
Zool  : PU
Leest : 180 - 190 - 200
Voering : chroomvrije kalfsvoering

1064

Mei17

Zool PU

r	1064.7130   
  Taupe leer combi

r	1064.7132   
  Zwart leer

r	1064.7155   
  Taupe leer/fantasie

r	1064.7133   
  Zwart leer/fantasie



durea diabetes

durea diabetes



PU zool

SOS-Leest 314 (normaal) SOS-Leest 318 (breed)

diabetes collectie

Levertijd 10 werkdagen

Stap 1 3 modellen maat 3-9½

Stap 2 1 speciale 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

PU

Zwart leer Taupe leer combi Blauw leer combi Zwart leer combi Grijs leer combi

Durea biedt U via het 5 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.

In 5 stappen naar een schoen die bij u past!

Mei17

1065 1066 1067

Stap 5 Leestaanpassing voor meer informatie zie leestaanpassing

Leestaanpassing mogelijk door middel van

modules met 3 vaste posities en in 2 diktes op een leest

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. 



Extra afwikkeling

Kunststof verstijving (rood)  

Zool:
PU Diabetes

diabetes collectie

• Kunststof verstijving van de zool, zie afb. 1
• Extra afwikkeling in de voorvoet, zie afb. 1
• Veel ruimte in de voorvoet in combinatie met
 extra slanke hielpartij, zie afb. 2
• Leverbaar in 2 leestbreedtes, zie afb. 2
 (314 normaal en 318 breed)
• Zachte FASHMO-voering:
 - Antibacteriële werking DIN 20645
 - Ingebouwde bescherming door zilverionen
 - Reduceert groei van geur veroorzakende bacteriën
• Naast diabetes ook geschikt voor
 o.a. reuma/hallux rigidus
• Voldoende ruimte voor een op maat gemaakt
 orthopedisch voetbed (dikte voetbed op
 de bal 5 mm)
• Alle modellen hebben gladde voorbladen om
 zoveel mogelijk drukpunten te vermijden
• Made in Holland

Een PU-zool in 2 leestvormen zie leesttabellen

• Slijtvaste PU-zool met schokabsorberende hak
 zorgt voor veel draagcomfort
• Brede hak voor stabiliteit
• Zolen zijn goed aan te passen

• 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 diabetes collectie

Semi-orthopedische schoenen
kunnen een hulpmiddel zijn bij het oplossen
van een aantal problemen:
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Leest 314
(normaal)

Leest 318
(breed)

Lederen binnenzool

PU-zool met schokabsorberende hak

Extra ruimte
voorvoet

Extra ruimte
voorvoet

Slanke 
hielpartij

Slanke 
hielpartij

2

1



Zool PU

diabetes collectie

Art.nr. : 1065
Zool  : PU
Leest : 314 (normaal) - 318 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1065

r	1065.7141   
  Taupe leer combi

r	1065.7139   
  Blauw (metallic) leer combi

r	1065.5027   
  Zwart leer

r	1065.7138   
  Grijs (metallic) leer combi

r	1065.7140   
  Zwart leer combi
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Zool PU

diabetes collectie

Art.nr. : 1066
Zool  : PU
Leest : 314 (normaal) - 318 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1066

Mei17

r	1066.7141   
  Taupe leer combi

r	1066.7139   
  Blauw (metallic) leer combi

r	1066.5027   
  Zwart leer

r	1066.7138   
  Grijs (metallic) leer combi

r	1066.7140   
  Zwart leer combi



Zool PU

diabetes collectie

Art.nr. : 1067
Zool  : PU
Leest : 314 (normaal) - 318 (breed)
Voering : FASHMO-voering voor diabetici

1067

Mei17

r	1067.7141   
  Taupe leer combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1067.7139    
  Blauw (metallic) leer combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1067.5027   
  Zwart leer (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1067.7138    
  Grijs (metallic) leer combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)

r	1067.7140   
  Zwart leer combi (voorzien van ritssluiting aan de binnenzijde)




