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Maud

Het model MAUD is ultracomfortabele 
sneaker voor dames, aangepast aan de 
noden van zorgprofessionals. Het 
buitenmateriaal in mesh is niet alleen erg 
soepel, het zorgt ook voor een aangenaam 
klimaat in de schoen. De zachte 
binnenvoering zorgt dan weer voor ultiem 
comfort. De schoen is iets breder dan een 
gemiddelde schoen waardoor je voeten 
meer vrijheid ervaren. Deze schoen is dan 
ook geschikt voor mensen met gevoelige 
voeten. Dankzij de handige sluiting trek je 
deze schoenen in een wip aan en uit. De 
antislipzool garandeert uw  veiligheid.

Het gamma Oxysport is speciaal ontworpen 
om in alle comfort de hele dag in de 
gangen te lopen.

MAUD-FUX

MAUD-LGR MAUD-NAV

MAUD-WHT



Maud

Maten
EU 36 37 38 39 40 41 42

UK 3.5 4 5 5.5 6.5 7 8

US 6 6.5 7.5 8 9 9.5 10.5

Mesh
De buitenzijde van de 

schoen is in soepele 
mesh-stof.

CE-norm
CE EN 20347 gecertifieerd.

Zachte binnenvoering
Het voorste deel van de schoen 

is voorzien van een zachte 
mousse. Voor ultiem comfort, 

zelfs bij gevoelige voeten.

Schokabsorberend
De tussenzool in EVA zorgt 

voor afdoende schokdemping.

Anti-slip SRA
De buitenzool in TPR zorgt voor een 
uitstekende grip, zowel op droge als natte 
vloeren, en voldoet aan de SRA-norm.

Gebruik

Geschikt voor wie dagelijks langere tijd moet wandelen of 
rechtstaan, dus aangewezen voor:
 personeel van ziekenhuizen, rusthuizen, instituten, 

revalidatiecentra,...
 verpleegsters en verzorgers
 personeel in schoonheidsinstituten
 thuiszorg

Niet gebruiken om patiënten in de douche te begeleiden.

Handige sluiting
De handige sluiting laat toe de schoenen snel 

en gemakkelijk aan en uit te trekken

Extra breed
De schoen is iets breder dan 
een gemiddelde schoen 
waardoor de voet meer vrijheid 
ervaart. Deze schoen is dan ook 
geschikt voor mensen met 
gevoelige voeten. 

Coolmax®-binnenvoering
De hiel en zool zijn gevoerd in 

Coolmax®. Dit technische 
materiaal voert doeltreffend 

transpiratie af.

Verwisselbare binnenzool
Uitneembare binnenzool met Coolmax®. 
Vernieuw regelmatig uw binnenzool of 
gebruik uw eigen orthopedische zolen.


