
SLIPPERS
Jouw corr igerende inlegzool in een

sl ipper? Laat je inlegzolen omzetten

naar een 3D geprint s l ippervoetbed.

Kies je favoriete uitvoering en j i j  gaat

comfortabel door de zomer. 

3 D  G E P R I N T  V O E T B E D

H A N D M A T I G  A F G E W E R K T

C O M F O R T A B E L E  P A S V O R M

A L T I J D  D E  J U I S T E  C O R R E C T I E



HOE WERKT HET?
In deze catalogus kr i jg je de keuze

tussen verschi l lende bovenwerken en

kleuren. De bovenwerken zi jn van leder

gemaakt en kunnen uitgevoerd worden

in verschi l lende motieven. 

Voor de afwerking van het voetbed

kies je een toplaag die zorgt voor een

comfortabel gevoel.  Ook deze toplaag

is beschikbaar in verschi l lende

kleuren. 

Tussen het voetbed en de sl i j tzool

komt een tussenzool.  Deze kan in

verschi l lende (neutrale) k leuren

uitgevoerd worden. 

Op deze manier maak je je eigen

favoriete combinatie. 



STAPPENPLAN
Kies met deze catalogus je

favoriete combinatie

Vul het bestelformulier in op

prokinesis.nl/sl ippers

Wij  nemen contact op wanneer je

voetbed klaar is en plannen een

afspraak om te passen, dit duurt

ongeveer 2-3 weken

Ti jdens de pasafspraak passen wij

de sl ipper op je voet af,  werken wij

deze af en kun je de sl ippers direct

meenemen. 
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ONZE COLLECTIE
Wij hebben onze col lectie bovenwerken

gebaseerd op de huidige trends en de

balans tussen comfort en correctie. 

Wij  hebben gekozen voor zowel moderne

als k lassieke bovenwerken die al lemaal

te verwerken zi jn tot topkwaliteit s l ipper. 

De kleurstel l ing houden wij  graag

neutraal.  Dat is een praktische

overweging omdat je voetbed alt i jd

zwart wordt uitgevoerd. Dat betekent

dat je vooral donkere bovenwerken zal

zien die je naar wens kunt laten

contrasteren met een l ichte toplaag of

tussenzolen. 

Zit je kleur er niet tussen? Op de prakti jk

hebben wij  de beschikking over meer

kleurstalen. Hou er wel rekening mee dat

een l ichter gekleurde sl ipper minder

mooi bl i jft .



BOVENWERKEN

Sluiting om de voorvoet

Eenvoudig af te stellen met de gesp

BARBARA

Geinspireerd op de sluiting van Birkenstock

Klassieke sluiting met teenstuk van kunststof

Eenvoudig af te stellen met de gesp

Zorgt voor goede aansluiting van de correctie

Ook leverbaar in heren uitvoering

JULIA

Hoge wreefsluiting met gesp

Lage wreefsluiting met klittenband

Zorgt voor goede aansluiting van de correctie

BIANCA



BOVENWERKEN

Hoge wreefsluiting met gesp

Lage wreefsluiting met klittenband

Sandaal achtige look door hielsluiting

Zorgt voor een goede aansluiting van de correctie

MEX

Teenslipper look

Lederen teenstuk

Brede banden

Ook leverbaar in heren uitvoering

MARLEY

3 smalle wreefsluitingen

Eenvoudig af te stellen door het klittenband

Met hielstuk voor een sandaal achtige look

Zorgt voor een goede aansluiting van de correctie

DIEN



KLEUREN
Is  k iezen moeil i jk? Of zit  je k leur er

niet tussen? Op onze prakti jk locaties

kun je de kleurstalen komen beki jken.

Laat even weten dat je komt en wij

leggen ze klaar. 

Bovenwerk

Toplaag

Wit - glad leer Zwart - glad leer Grijs - glitter Grijs - metallic

Zwart Grijs Roze Groen



Tussenzool

KLEUREN

Zwart Groen

Tierra Lichtgrijs Middengrijs



TARIEVEN 
Jouw op maat gemaakte sl ippers

kosten € 169,95. Dit is een al l- in tarief

waarbij  al le materialen en geleverde

diensten inbegrepen zi jn. Daarnaast

kr i jg je 6 maanden vol ledige service

en garantie op de sl ippers. 

Afhankel i jk van je aanvul lende

zorgverzekering is een vergoeding

mogeli jk.  Raadpleeg hiervoor je pol is.



MEER INFORMATIE
Toch nog vragen? Meer kleurstalen

zien? Of l iever telefonisch of per e-

mail  bestel len? Neem contact op met

je therapeut. 

Maikel:  maikel@prokinesis.nl

Kyra: kyra@prokinesis.nl

Of bel ons op 053 203 20 72.

We helpen je graag verder. 


