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We bieden een assortiment speciale producten voor het dagelijkse comfort van uw cliënten als aanvulling op hun 
orthopedische schoenen op maat. Denk bijvoorbeeld aan badschoenen voor extra veiligheid bij het douchen, 
zwemmen of voor natte vloeren, of aan werkschoenen voor extra veiligheid tijdens het werk of bij het uitvoeren van 
gevaarlijke activiteiten. Als aanvulling op de complete schoenen bieden we ook huisschoenen met orthopedische 
aanpassingen om binnenshuis veiliger te lopen. Ook kunt u binnenschoenen bestellen die op zichzelf comfortabele 
orthopedische steun geven en die de cliënt in verschillende schoenen kan dragen. Wij hebben ook een assorti-
ment testschachten die kunnen worden gebruikt voor het testen in een dynamische omgeving en die de cliënt kan 
uitproberen tijdens het lopen voordat hij/zij een complete schoen bestelt.

SPECIALE PRODUCTEN5 |
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Speciale producten kunnen worden besteld via onze bestelformulieren voor reguliere schachten en onderwerk. Geef op het formulier 
de code van het speciale product op in plaats van het modelnummer.  

ONDERDELEN INVULLEN OP HET BESTELFORMULIER

1 Artikel Artikelnummer

2 Schacht Schachthoogte
Materiaal en kleur
Type sluiting

3 Inschotpunt Als u onze 1/3 standaard wilt aanpassen, geeft u dan het aantal cm naar de voor- of achter-
kant aan

4 Orthopedische opties Voor onze speciale producten kunnen de meeste orthopedische opties worden gemaakt 

5 Hakhoogte Vul de hakhoogte in

6 Supplementen Vult het bestelformulier voor supplementen in als u niet uw eigen supplementen levert

5.1 | BESTELLEN
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Huisschoenen kunnen een ideale aanvulling zijn op de orthopedische schoenen van uw cliënt. De huisschoenen kunnen worden 
voorzien van alle benodigde orthopedische aanpassingen en zijn gemaakt van zacht comfortabel materiaal voor lopen binnenshuis.  

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:  Een contrefort kan worden geplaatst tussen de twee lagen aan de achterkant
Opties: Het is mogelijk om een speciale koker (TVO) te bestellen, zie pagina's 36 - 37
Hak: EVA sleehak met loopzool: nr. 200 / 6 mm

Huisschoenen zijn beschikbaar in diverse kleuren, we verwijzen hiervoor naar onze speciale materialenbundel, nr. 1021-1036. 
Klittenband kan worden besteld in verschillende leersoorten.

SP731 SP732

5.2 | HUISSCHOENEN
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De badschoen kan worden gedragen tijdens het douchen of in bad en de gebruiker kan de zwaardere uitvoering van deze schoen 
gebruiken voor zwemmen (in chloorhoudend water, zoetwater en zoutwater). NB: dit is geen wandel- of loopschoen.

BADSCHOEN 

SP700

Voering: 3 mm ercoflex nr: 5050
Buitenmateriaal schacht:  4 mm thermoplastisch EVA nr: 5038

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:  Dit product kan alleen als een 'hoge' schoen worden besteld en is alleen beschikbaar met een klittenbandsluiting
 Alle orthopedische voorzieningen zijn mogelijk voor de badschoen.
Opties/kenmerken: - Geschikt voor chloorhoudend en zoutwater 
 - De sleehak kan indien gewenst worden verzwaard met lood voor zwemmen
Hak: Losse opbouwhak; EVA met loopzool nr.: 200 / 6 mm 

5.3 | BAD-, RUBBEREN EN SOKSCHOENEN
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RUBBEREN SCHOEN

SOKSCHOEN 

SP710

SP721 SP722

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:  Alleen hoge schoenen en altijd met een watertong.  
 Beschikbaar in bruin en zwart
Opties/kenmerken: - Alle orthopedische voorzieningen kunnen worden besteld 
   voor de rubberen schoenen 
 - Kunnen worden geleverd met een stalen neus
 - Deze schoenen zijn 100% waterdicht
Hak: EVA hak met loopzool: nr. 200 / 6 mm
Voering: 3 mm ercoflex nr: 5050
Buitenmateriaal schacht:  2 mm crepina zacht

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Standaard:  Geschikt voor alle soorten leer. Sokschoenen worden zonder binnenzool geleverd.
Kenmerken/opties: Op verzoek kunnen sokschoenen met een antislipzool op het onderwerk 
 en/of met supplementen worden geleverd. 
Sluiting: Sokschoenen kunnen met alle typen sluiting worden besteld.
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W8007  W8001

W8002

167166

W8007  W8001

W8002

167166

W8007  W8001

W8002

167166

W8001

W8002

W8007

SPECIFICATIES

Standaard:  Het onderwerk van de werkschoenen wordt gemaakt met een profielzool met extra grip. 
 Voor de werkschoenen kunnen alle orthopedische voorzieningen worden besteld. 

Opties: - Watertong
 - Goretex, tussen voering en leer
 - Stalen neus
 - Stalen zoolplaat
 - Binnenzool / 5056
 - Polypropyleen teen / koolstof neus
 - Rubberen neusbescherming
 - Rubberen hakmateriaal
 - Olie- en zuurbestendige zool nr.: 550, 605, 596

5.4 | WERKSCHOENEN
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SP750

SP753

SP751 SP752

TESTSCHACHTEN

Maat:

1 34-35

2 36-37

3 38-39

4 40-41

Maat:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

Maat:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

Maat:

18 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

25 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

 

40 cm

1 35-36-37

2 38-39-40

3 41-42-43

4 44-45-46

5 42-43

6 44-45

7   46-47

7 46-47

5.5 | TESTSCHACHTEN EN BINNENSCHOENEN
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BINNENSCHOEN

SP725 Binnenschoen met veters SP726  Binnenschoen met klittenband

De binnenschoen kan worden geproduceerd met alle orthopedische voorzieningen en hij kan in verschillende schoenen worden 
gedragen; zowel in orthopedische schoenen als comfortschoenen. De tong loopt van mediaal naar lateraal.
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5.6 | DIABETISCHE LOOXZ MODELLEN

Onze diabetische schoenen zijn gebaseerd op het design uit de Looxz collectie. De diabetische modellen zijn aangepast in hun 
constructie en materialen waardoor deze modellen geschikt worden voor diabetici of personen die gevoelige voeten hebben. 

1. Technische informatie
 De diabetische modellen worden standaard hetzelfde opgebouwd in de onderstaande constructie en materialen:

SCHOENONDERDEEL STANDAARD DIABETISCHE 
CONSTRUCTIE

STANDAARD DIABETISCH MATERIAAL

Neus Vleugel Tep

Contrefort Standaard model 1.2 mm Renoflex voor Heren en Dames

Gehele Voering Rijgmodel Voorbladvoering en tongvoering uit 1 stuk Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp

Gehele Voering Derby model Voorbladvoering en tongvoering uit 1 stuk 
Trens niet door de voering gestikt

Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp

Tong Standaard tong met 3 mm polstering Keuze 1011-1015 kleur is afhankelijk van ontwerp

Hakafronding Hakafronding standaard  

Klittenbandsluiting Met rol-passant  

Zijvoering Geen zijvoering (bezetsels/belegstukken)  

Onderwerk Sleehak vlak 55 Shore EVA opbouwmateriaal

Loopzool  Mandorlo- Vibram origineel of CYS kleuren 
indien gewenst

Sportband  EVA sportband

SPECIFICATIES



63

2. Bestellen
 De diabetische modellen kunnen onder hun specifieke modelnummer worden ingevuld/geselecteerd in de CYStore. Bij gebruik 

van een ander orderformulier dient het modelnummer ingevuld te worden. Indien er géén wijzigingen nodig zijn in de constructie of 
materialen, zullen wij de schoenen produceren met de bovenstaande specificaties. 

 Indien nodig kunnen de specificaties per onderdeel aangepast worden. U kunt aanpassingen per onderdeel aangeven in de 
 CYStore of u vermeldt deze in het orderformulier. Alleen deze onderdelen zullen worden aangepast.
 Voor overige functionele aanpassingen gelden de standaard prijzen en regels.
 Indien er design aanpassingen worden gedaan (aanpassing van het overleer, ander type onderwerk etc.*) worden kosten voor 

‘Off-Standard’ in rekening gebracht.

3. Website
 Alle diabetische modellen zijn terug te vinden op www.cysgroup.eu. Door middel van de filter optie zijn modellen voor heren/

dames te selecteren.

* Geldende regels Looxz Off-Standard


