dat ze er mooi en eigentijds uitzien.

Bij Livit vinden we het belangrijk dat uw maatschoenen aan al deze voorwaarden voldoen

en daar zetten wij ons dagelijks voor in. Zo werken onze 45 orthopedisch schoenadviseurs

samen met collega’s continu aan het verbeteren van onze orthopedische maatschoenen. E
de ontwikkelingen gaan snel!
Exclusief bij Livit: Ambulo

Livit

Loopt
u
altijd voorop.
Met

Een van de nieuwste Livit innovaties is onze eigen orthopedische maatschoenenlijn:
Ambulo®. Ontworpen vanuit onze overtuiging dat orthopedische maatschoenen en mode
wel degelijk hand-in-hand kunnen gaan.

U wilt comfortabele maatschoenen die uw voetklachten verminderen, maar
die ook mooi en van hoge kwaliteit leer gemaakt zijn. Dat begrijpen wij
bij Livit als geen ander. Als wij het hebben over een hoge kwaliteit leer,
dan bedoelen wij niet alleen het mooiste en soepelste leer, maar ook zo
maatschappelijk verantwoord mogelijk geproduceerd leer. En daar zetten
wij ons - samen met onze leveranciers - dagelijks voor in.

HET LEER VAN
UW LIVIT
MAATSCHOENEN:
	
komt uit Europa, met goede richtlijnen en controle op arbeidsomstandigheden
wordt volgens internationale standaarden geproduceerd
en gelooid zonder het belastende Chroom 6
waarbij er zo verantwoord mogelijk met water wordt omgegaan
Hierdoor bent u én verzekerd van een hoge kwaliteit leer én weet u dat uw
schoenen voldoen aan strenge Europese wetgeving en daarmee het milieu
minder belasten.

Een kijkje in de
schoenenkeuken
Orthopedische maatschoenen worden
volledig met de hand gemaakt. Gemiddeld
werken er 10 mensen minimaal 35 uur aan
één paar schoenen. Wat gebeurt er allemaal
in de periode tussen uw eerste aanmeet
afspraak en het moment dat u uw schoenen
komt ophalen? We geven u graag een kijkje
in één van onze schoenenkeukens…

Leestenmakerij
Na uw eerste aanmeetafspraak bij Livit
beginnen we met het maken van de leesten,
de houten modellen van uw voeten. Hier
modelleren wij uw schoenen omheen. Onder
deze leesten maken onze schoenmakers
vervolgens de voetbedden. Die moeten perfect
onder uw voetzolen passen. Daarna maken
wij de pasmodellen van uw toekomstige
schoenen waarmee u vast kunt voelen hoe uw
schoenen straks zitten. Uw adviseur maakt op
het doorzichtige pasmodel aantekeningen en
na eventuele aanpassingen gaan de collega’s
van de schachtenmakerij aan de slag.

gekozen leer en zetten deze - samen met de
binnenvoering en alle afwerkingen, zoals
haken, ritsen en klittenband - in elkaar.
De bovenkanten van de schoenen zijn nu
klaar en gaan samen met de leesten en
voetbedden door naar de onderwerkmakerij.

Onderwerkmakerij
Hier worden uw schoenen afgemonteerd.
Onze schoenmakers spannen de schachten
over de houten leesten en zetten deze stevig
vast. Daarna komen de zolen en hakken
eronder. De schoenen zijn nu bijna klaar, maar
zitten nog strak om de leesten. Als we die op
een handige manier hebben verwijderd,
poetsen we de schoenen tot ze mooi glanzen
en worden ze uitgebreid gecontroleerd.

Pas na uw oké krijgt u ze mee

Schachtenmakerij
Een schacht is de leren bovenkant van een
schoen. Nadat het patroon van de schacht is
getekend, snijden onze schoenmakers alle
losse patroononderdelen uit het door u

Pas nadat de schoenen het stempel
‘oké’ hebben gekregen van onze
afdeling kwaliteitscontrole, wordt u als
klant uitgenodigd om uw schoenen
te komen passen en ophalen.
Zitten ze dan nog niet helemaal lekker? Dan kunnen we
dat meestal ter plekke
aanpassen. Want u gaat
pas de deur uit als
uw schoenen
perfect zitten!

Kijk op Livit.nl voor meer informatie of het
maken van een afspraak.

