Comfort
voor uw
Voeten.

meer

Steunzolen zijn vaak een goede oplossing als u last heeft van voet- of
rugklachten. Onze orthopedisch adviseurs werken continu aan het
verbeteren van onze steunzolen. En de ontwikkelingen gaan snel.

DIGITALE VOETDRUKMETING
PERSOONLIJK VOETENPASPOORT

Steunzolen moeten zorgen voor optimale
ondersteuning. Daarom meten wij de druk onder
uw voeten, ook tijdens het lopen (dynamische
voetdrukmeting). Aan de hand van de meting
kan er bepaald worden, waar onder de voet
extra ondersteuning of correctie nodig is.
Maar liefst 8.000 sensoren registreren uw unieke looppatroon en brengen zo de
drukverdeling onder uw voet in kaart. Deze gegevens verwerken wij vervolgens
digitaal en – afhankelijk van het voetadvies – kunnen wij steunzolen op maat 3D
voor u printen.
Voor u, als klant van Livit, is de digitale voetdrukmeting gratis, inclusief
persoonlijk advies en digitaal voetenpaspoort.
Kijk voor meer informatie op www.livit.nl/voetdrukmeting

3D GEPRINTE STEUNZOLEN
De nieuwste generatie steunzolen wordt op basis
van een dynamische voetdrukmeting 3D geprint.
3D geprinte steunzolen bieden een perfecte pasvorm en
ondersteuning. De 3D printtechniek maakt het mogelijk om
gepersonaliseerde steunzolen te laten maken.

Voordelen 3D geprinte steunzolen
Perfecte pasvorm en ondersteuning
Langere levensduur en vormvastheid
	
Huidvriendelijk: gecertificeerd materiaal (PA12) voor huidcontact
Duurzaam: biologisch afbreekbaar en milieubewust geproduceerd
Lichtgewicht
Kijk voor meer informatie op www.livit.nl/3d-steunzolen

BENT U AANVULLEND VERZEKERD?
Dan kunt u waarschijnlijk aanspraak maken op vergoeding!
Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u tot
wel € 250,- per kalenderjaar vergoed krijgen. Raadpleeg uw
polis of kijk op www.livit.nl/vergoeding-steunzolen
Steunzolen in veiligheidsschoenen worden niet vergoed
vanuit de aanvullende verzekering. Vraag uw werkgever
naar de mogelijkheden.

3D STEUNZOLEN IN
VEILIGHEIDSSCHOENEN
Draagt u veiligheidsschoenen voor uw werk? Dan is het
belangrijk dat deze u optimaal beschermen en comfortabel
zitten, zonder dat de wettelijke veiligheidsnorm in het geding
komt. Livit mag als erkend bedrijf steunzolen aanmeten en
produceren voor veiligheidsschoenen, waarbij de certificering van
uw veiligheidsschoenen gewaarborgd blijft. 3D geprinte steunzolen
zijn zeer geschikt voor veiligheidsschoenen.
Kijk voor meer informatie op
www.livit.nl/veiligheidsschoenen

