
 

CROSSROADS
ortheseschoen. Anders.

(Duitsland)

CROSSROADS
ortheseschoen. Anders.

De CROSSROADS ortheseschoenen garanderen door hun specifi eke constructie en het spe-

ciaal afgestemde materiaal altijd een goede pasvorm. Het geïntegreerde, elastische tex-

tielmateriaal alsook twee uitneembare binnenzolen bieden een fl exibel volume. Bovendien 

bestaat de mogelijkheid om een loopzoolverhoging met een EVA-plaat te maken of een platte 

vibram®-zool voor meer stroefheid onder de schoen aan te brengen. CROSSROADS is in vier 

verschillende combinaties van de breedtematen REGULAR en SLIM als paar verkrijgbaar. Zo zit 

hij comfortabel aan elke voet – met en zonder orthese.
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CROSSROADS

Een comfortabele pasvorm met en zonder orthese.

Platte vibram®-zool

EVA-plaat voor loopzoolverhoging

Toe drop en heel drop

Schoenmaat Artikelnummer
37/38 FS9701-3738
39/40 FS9701-3940
41/42 FS9701-4142
43/44 FS9701-4344
45/46 FS9701-4546
47/48 FS9701-4748

Artikelnummer Lengte x breedte x dikte
PL4532-OS 400 x 200 x 20 mm

Schoenmaat 
Toe drop 18 mm
Heel drop 15 mm
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com



CROSSROADS
Stijl en functie voor dagelijks gebruik.

De CROSSROADS ortheseschoen is niet alleen nieuw, maar ook anders. Hij is 

het resultaat van onze jarenlange ervaring die wij bij de bouw van op maat 

gemaakte orthesen hebben opgedaan. Hierbij stonden met name de eisen cen-

traal die dragers van een orthese aan ortheseschoenen stellen.

CROSSROADS. Handwerk dat tot in elk detail weet te overtuigen.

2 binnenzolen
De twee binnenzolen van 5 mm zijn uitneembaar en zijn 

bestemd voor de volumecompensatie. Voor een aangenaam 
voetklimaat is de bovenste zool met leer bekleed.

Multifunctionele loopzool 
De tegen kou en vocht isolerende en in het voorste derde deel elastische loopzool van 
EVA-materiaal beschikt over een stroef en schokdempend profi el. Het is bovendien
mogelijk om een platte vibram®-zool onder de schoen aan te brengen.

Instaplus
De instaplus vergemakkelijkt het 
aan- en uittrekken.

Een unisex schoen die niet alleen door de buitengewone constructiekenmerken 

verschilt van gangbare ortheseschoenen, maar eveneens door zijn moderne stijl. 

Casual door het leven met CROSSROADS – het origineel met de boemerang.

Stevige houvast
De verhoogde, anatomisch 
gevormde schachtrand en de 
ingebedde hielkap garande-
ren een stevige houvast.

Eenhandige rijghandleiding
Instructies voor dichtrijgen met één hand, die bij elk paar schoe-
nen worden meegeleverd, bieden patiënten met een halfzijdige 
verlamming hulp bij het dichtrijgen van de schoenen.

Hoogwaardig leer 
Gecertifi ceerd rundleer als bovenmateriaal en 
kalfsleer als binnenvoering zorgen voor een 
maximaal draagcomfort.

Kalfsleer

Hoogwaardige afwerking

Wat is anders?
Het geïntegreerde elastische tex-
tielmateriaal biedt comfortabel 
ruimte voor ortheses met enkel-
gewricht en voorkomt tegelijker-
tijd vervorming van de schacht 
van de schoen. 

Rundleer

Individueel in te korten

Brede openingsmogelijkheid

REGULAR links en rechts
voor normale voeten met en zonder orthese

SLIM links/REGULAR rechts
voor smalle voeten met orthese aan het rechterbeen

REGULAR links/SLIM rechts
voor smalle voeten met orthese aan het linkerbeen

SLIM links en rechts
voor smalle voeten met een orthese zonder gewrichten

Informatie voor de bestelling

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS4532-36 235 mm
OS4532-37 242 mm
OS4532-38 249 mm
OS4532-39 254 mm
OS4532-40 261 mm
OS4532-41 268 mm
OS4532-42 275 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS4532-43 281 mm
OS4532-44 287 mm
OS4532-45 294 mm
OS4532-46 301 mm
OS4532-47 307 mm
OS4532-48 314 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS8932-36 235 mm
OS8932-37 242 mm
OS8932-38 249 mm
OS8932-39 254 mm
OS8932-40 261 mm
OS8932-41 268 mm
OS8932-42 275 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS8932-43 281 mm
OS8932-44 287 mm
OS8932-45 294 mm
OS8932-46 301 mm
OS8932-47 307 mm
OS8932-48 314 mm

 

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS9932-36 235 mm
OS9932-37 242 mm
OS9932-38 249 mm
OS9932-39 254 mm
OS9932-40 261 mm
OS9932-41 268 mm
OS9932-42 275 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS9932-43 281 mm
OS9932-44 287 mm
OS9932-45 294 mm
OS9932-46 301 mm
OS9932-47 307 mm
OS9932-48 314 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS4132-36 235 mm
OS4132-37 242 mm
OS4132-38 249 mm
OS4132-39 254 mm
OS4132-40 261 mm
OS4132-41 268 mm
OS4132-42 275 mm

Art.-nr. Lengte 
binnenzool

OS4132-43 281 mm
OS4132-44 287 mm
OS4132-45 294 mm
OS4132-46 301 mm
OS4132-47 307 mm
OS4132-48 314 mm
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