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Knuvers Schoenen is aangesloten bij Podo Linéa;  
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.

Alles voor uw voeten en schoenen  
onder een dak

KNUVERS 
SCHOENEN



SINDS 1913

 ■ Verkrijgbaar in diverse 
wijdtematen   

 ■ Uitneembaar voetbed  
 ■ Verkrijgbaar in halve maten
 ■ Geschikt voor diabetische  

of reumatische klachten     

GIJS LOOPT 
als gegoten

Veterboot
2108 - 0055

Gevet leder, bruin, 
wijdte H-K

€ 279,95

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING EN 
ZORGT VOOR EEN STABIEL LOOPPATROON

Samen met bewegingswetenschappers hebben we 
onderzoek gedaan naar het ideale looppatroon. Met 

deze informatie hebben we GO ontwikkeld, deze zool 
geeft sturing aan de voet en zorgt voor een gelijke 

druk verdeling, waardoor staan  
en bewegen minder  

energie kost.
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1. Veterschoen, 2093 - 9367, suède, groen, wijdte 

E-G-H-K, € 239,95 | 2. Veterschoen, 2106 - 0065, 

suède/leder combi, zwart, wijdte H-K, GO stimuleert 

natuurlijk looppatroon, € 229,95



Bovendien kunnen wij de 
aanpassing combineren met het 
gebruik van steunzolen. Onze 

afdeling orthopedie biedt u hierin 
altijd de gewenste oplossing.

Voldoet een aanpassing aan een 
confectie schoen met een steunzool 
niet meer? Of is zelfs een semi- 

orthopedische schoen niet effectief? Dan 
vragen uw voetproblemen om een andere 

aanpak. Een aanpak die werkt. U wilt immers 
snel weer klachtenvrij lopen. Orthopedische 

schoenen zijn dan dé oplossing. Individueel 
maatwerk met gebruikmaking van de meest moderne 
technieken. Wij hebben deze kennis in huis. 

We kunnen het én we doen het graag voor u. Van klassiek 
model tot moderne schoen, bij ons is er voor ieder wat wils. 
Heeft u een ander model in gedachten? Graag ontwikkelen 
wij samen met u de perfecte schoen. Wij willen namelijk dat u 
meer dan tevreden de deur weer uitloopt.

Komt u gerust eens langs in ons voet centrum aan De Bunders 
148 in Veghel. Het geeft ons veel voldoening onze klanten, 
door een combinatie van zorg en verkoop, zo lang mogelijk 
mobiel te houden.

Graag tot ziens! 
Team Knuvers Schoen- & Voetcentrum

Al 35 jaar bestaat onze winkel en is al net zo 
lang het beste bedrijf voor uw voeten. Alles 
voor uw voeten en schoenen bevindt zich 
onder één dak, dit in de breedst mogelijke 
zin van het woord.

Onze voeten behoren tot de basis van het 
menselijk lichaam. Ze dragen ons elke dag naar 
waar we maar willen en bieden ons kansen bij 
sport, spel en recreatie. Een probleem in uw voeten 
kan uitmonden in andere lichamelijke klachten. Het is beter 
om uw voeten goed te verzorgen. Hiermee voorkomt u 
wellicht veel leed.

Assortiment
Wij hebben een uitgebreid assortiment van dames-, heren-, 
kinder- en wandelschoenen. In alle soorten, lengtes en 
breedtes. Voor iedereen de perfecte schoen. Iedere klant 
heeft zijn eigen ideeën en wensen, en wij proberen onze 
collectie hier altijd zo goed mogelijk op af te stemmen. Bij 
Knuvers zijn we ieder seizoen weer op zoek naar verjonging 
en mooie materialen. Daarnaast kunt u bij ons terecht 
voor podo-therapie, orthopedie, pedicurebehandelingen 
en elastische kousen. Wij bieden u het complete pakket. 
Ons assortiment is uitgebreid met (reis)tassen, koffers, 
boodschappentrolleys en businesstassen en -trolleys. 

Service
Sommige voetklachten kunnen we oplossen met een 
aanpassing aan uw eigen schoenen. Dat zijn confectie-
schoenen die u bij ons of in een goede schoenwinkel kunt 
kopen. De voordelen hiervan zijn duidelijk: u hebt ruime keuze 
uit bestaande collecties. Van klassiek tot modern. Wel moeten 
de confectieschoenen voldoen aan bepaalde eisen. 

Knuvers  
Schoenen
DESKUNDIG, VRIENDELIJK,  

CREATIEF IN HET MAKEN

VAN SCHOENEN EN VINDEN  

VAN OPLOSSINGEN



Onze schoenen worden gemaakt door 
vakmensen met liefde voor het schoenenvak. 
Ze worden op ambachtelijke wijze 
geproduceerd in de Durea fabrieken.

9758 - 8039

Suède, tabacco, diverse 
wijdtematen, vetersluiting 
met rits, lichtgewicht zool

€ 239,95

9741 - 9897

Leder, zwart, diverse 
wijdtematen, veterboot 

met rits aan de binnenkant,  
lichtgewicht zool

€ 249,95

9755 - 0005

Suède/nubuck combi, 
zwart combi, diverse 

wijdtematen, vetersluiting 
met rits, lichtgewicht zool.

€ 239,95



1. 6267 - 9874, suède/leder combi, groen combi, 

diverse wijdtematen, veterschoen, lichtgewicht 

zool, € 219,95 | 2. 5748 - 9801, leder, zwart, diverse 

wijdtematen, instapper met elastiek bij de klep, 

lichtgewicht zool, € 219,95 | 3. 9654 - 9809, nubuck, 

zwart, diverse wijdtematen, veterboot met lichtgewicht 

zool € 229,95 | 4. 9758 - 0087.1, leder, groen, diverse 

wijdtematen, veterboot met rits aan de binnenkant, 

lichtgewicht zool, € 249,95

uit liefde 
VOOR JE VOETEN

 ■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen 
 ■ Uitneembaar voetbed
 ■ Verkrijgbaar in halve maten
 ■ Geschikt voor diabetische of reumatische klachten 

 9722 - 9896

Suède, lichtgrijs, 
diverse wijdtematen, 

veterboot met rits 
aan de binnenkant, 

lichtgewicht zool

€ 249,95

2

4

1

3



Levendige kleuren, stijlvolle prints en de beste  
materialen gecombineerd met sportieve eigenschappen en 
het comfort dat een Xsensible schoen bijzonder maakt.  
De nieuwe schoenencollectie is uiterst comfortabel voor  
je voeten en eenmaal gepast, wil je niets anders.  
Dat is wat ruim 100 jaar schoeninnovatie teweegbrengt.  
In de nieuwe schoenencollectie voel je je goed.

Arona
Stretchleer, zwart/zilver, 

wijdte HX, rits aan de 
zijkant

€ 219,95

Grenoble
Stretchleer, nutmeg, 
wijdte HX, rits aan de 
zijkant

€ 219,95

BALANSTECHNOLOGIE

Welzijn begint bij je voeten. Dit 
is waar de originele Xsensible 
balanstechnologie om draait. De 
schoenen van Xsensible beloven 
een optimale loopervaring 
en dragen bij aan een betere 
lichaamshouding. Geen pijnlijke 
of vermoeide voeten meer. 

Aosta
Stretchleer, taupe, wijdte 

HX, rits aan de zijkant

€ 234,95



MOVED BY
balance

 ■ Uitneembaar voetbed
 ■ Extra stevig contrefort
 ■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen   

1. Aosta, stretchleer, zwart, wijdte HX, rits aan  

de zijkant, € 234,95 | 2. Laviano, stretchleer, 

zwart, wijdte GX, rits, € 229,95
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xsensible_302132065_black-hunter

1. Aosta, stretchleer, zwart, wijdte HX, rits aan 

de zijkant, € 234,95

Lize
Stretchleer, groen, wijdte GX/

HX, rits aan de zijkant

€ 199,95

Annabel
Stretchleer, zwart, wijdte GX/

HX, rits aan de zijkant

€ 199,95



 ■ Uitneembaar voetbed   
 ■ Extra stevig contrefort
 ■ Verkrijgbaar in diverse  

wijdtematen      
 ■ Ledervoering 

EVA ZOLEN

De EVA zool is lichter en 
flexibeler dan een rubberen 
zool. Dit geeft meer 
flexibiliteit, is lichter van 
gewicht, houden je voeten 
warmer, biedt ultieme 
schokabsorptie en is  
ook nog eens  
duurzaam!

2

Cactus
5204 - 101 - 6002

Gladleer, zwart, wijdte G,  
EVA zool, met trendy wollen  
veter, extra katoenen veter  
in de schoenendoos,  
functionele rits aan de  
binnenkant

€ 219,95

THE casual fit
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Het handschrift van Piedi Nudi is stoer en vrouwelijk. 
Gemaakt van hoogwaardige Italiaanse materialen, rijk 
aan detail. Elke vrouw en elke voet is uniek, daarom 
hebben al onze producten een uitneembaar voetbed 
en lichte, schokabsorberende zolen. 

1. Skagen, 2702 - 04.04, suède, taupe, wijdte H, 

EVA zool, functionele rits aan de binnenkant, € 189,95  

2. Bergen, 2679 - 02.01, suède, taupe, wijdte H, 

functionele rits aan de binnenkant, € 179,95 

3. Torrox, 2597 - 05.02, nubuck, zand, wijdte G, 

functionele rits aan de binnenkant, € 199,95 

4. Nebel, 2507 - 11.01, leder/textiel combi, khaki/

roze, wijdte H, € 169,95



NAJAAR/WINTER 2022

PODO LINÉA 
KWALITEITSMERK

Wil jij altijd lekker lopen? Vanuit Podo Linéa 
hebben we nu een kwaliteitsmerk ontwikkelt, 

zodat jij weet welke schoenen geselecteerd zijn 
door onze Podo Linéa schoenspecialisten en de 

luxe ervaart van comfortabel lopen. 

Kom snel naar één van onze gecertifi ceerde 
winkels, want wij als schoenspecialisten helpen 
je ook met het juiste advies bij deze schoenen. 
Zo kun jij het najaar ook comfortabel op pad, 
want iedereen verdiend de beste schoenen 

voor zijn of haar voeten!

Klaar 
voor het 
najaar!
De gezellige, koudere dagen breken weer aan. Tijd 
voor een gezellige herfstwandeling of gewoon een 
blokje om, zodat je goed in beweging blijft. Ben jij al 
klaar voor het najaar?

De start van het nieuwe seizoen betekent namelijk 
ook weer nieuwe schoenen!. Wij hebben een 
mooie collectie samengesteld met de nieuwste 
kleurentrends waarbij we comfort en kwaliteit nog 
steeds waarborgen. Ook in het najaar wil je namelijk 
comfortabel en trendy op pad! 

Dus kom gerust langs in 
onze winkel voor inspiratie 
en vrijblijvend advies. Je 
bent van harte welkom!

VOETANALYSE
Ben jij bewust van wat jouw voeten nodig hebben 
of wat je exacte schoenmaat is? 

KOM DAN SNEL NAAR DE WINKEL 
VOOR EEN VOETANALYSE EN 
PASSEND ADVIES OP MAAT! 
Ons deskundig personeel kan jou helpen met het 
vinden van de juiste schoen, zodat jij comfortabel onze 
winkel uitloopt op de best passende schoenen.

steeds waarborgen. Ook in het najaar wil je namelijk 
comfortabel en trendy op pad! 

Dus kom gerust langs in 
onze winkel voor inspiratie 
en vrijblijvend advies. Je 
bent van harte welkom!

VOETANALYSE

Schrijf je snel in op onze 
nieuwsbrief om op de hoogte te 
blijven van het laatste Podo Linéa 
nieuws



Mephisto Soft-Air technologie.  
De garantie voor moeiteloos 
loopplezier.

 ■ Maximaal comfort
 ■ Beste kwaliteit
 ■ Perfecte pasvorm
 ■ Handmade in Europe

Phil
Leder, hazelnoot, wijdte G+, Hydro 

PROtect, Soft-Air technologie

€ 209,95

Bradley
Leder, blauw,  

wijdte H, ritssluiting,  
Soft-Air technologie

€ 209,95
SOFT-AIR  
TECHNOLOGIE

De unieke Soft-Air 
technologie garandeert 
een aangenaam en vooral 
moeiteloos loopplezier. 
Zelfs na uren dragen van 
onze super comfortabele 
schoenen, voel je je nog 
fit en vol energie! 

Pitt
Leder, zwart, wijdte G+, 

Hydro PROtect,  
Soft-Air technologie

€ 239,95



1. Bradley, leder/suède, khaki, wijdte H, ritssluiting, 

Soft-Air technologie, € 209,95 | 2. Brayan, leder/

suède, blauw, wijdte K, ritssluiting, Soft-Air technologie, 

€ 229,95 | 3. Panthea, sneaker taupe, € 204,95  

4. Cameron, stoere boot cognac, € 229,95

Gilford
Leder/suède, bruin, 
wijdte H, ritssluiting,  
Soft-Air technologie

€ 199,95
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Waldläufer staat voor modische comfortabele 
schoenen met een groot draagcomfort vanwege de 
soepele materialen, ervaar het zelf!

Vicky
Suède/leder/lack, order motta, 

extra zacht leder, wijdte H

€ 119,95

MODIEUZE KLEUR VOOR IEDERE OUTFIT 

Op zoek naar de nieuwe trendkleur van het 
najaar, waar je ook nog eens comfortabel op wilt 
lopen? Pas dan de Vicky van Waldlaufer.  
Met een extra rits voor comfort, licht van gewicht 
en uitneembaar voetbed. Zo kun jij iedere dag  
comfortabel en modieus op pad.

Havida
Suède, motta, wijdte H

€ 139,95

Serena
Lack leder, zwart/taipei, wijdte H

€ 129,95



KEEPS YOU 
walking

 ■ Eventueel geschikt voor  
voeten met diabetische of  
reumatische klachten   

 ■ Uitneembaar voetbed   
 ■ Extra stevig contrefort   
 ■ Leren voering 
 ■ Soepele materialen
 ■ Perfecte pasvorm

1. K-Bailey, suède, donkergroen, wijdte K, stretch 

op de voorvoet, rits aan de binnenzijde, € 139,95

2. H-Serena, suède, taupe, wijdte H, € 129,95 

3. H-Fabian, nubuck, bruin, wijdte K, € 149,95

Kitomi
Quadri, zwart, wijdte K,  
rits aan de binnenzijde

€ 159,95
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 ■ Zachte en soepele materialen
 ■ Uitneembaar voetbed
 ■ Verkrijgbaar in halve maten
 ■ Extra stevig contrefort
 ■ Slanke hielsluiting

1. Karma, lak leder, zwart, € 209,95 | 2. Karma, 
leder, fango multi/koper, € 199,95 | 3. Kea, velour, 

donkerblauw/zwart, € 189,95

Kate
Leder, zwart

€ 179,95

Kinga
Leder, donkerbruin

€ 204,95
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VOOR IEDERE VOET EEN 
PASSENDE SCHOEN 

Solidus produceert al meer dan 
100 jaar modische comfort- 
schoenen met uitneembaar 
voetbed voor normale, brede  
en gevoelige voeten. 



 ■ Flexibele voorpartij met voldoende teenruimte   
 ■ Kwalitatieve materialen en  

voering van kalfsleder
 ■ Diverse wijdtematen
 ■ Uitneembaar voetbed   

Bij Verhulst zijn ze eigenwijs: de schoenen moeten  
er net zo mooi uitzien als dat ze comfortabel zijn.  
De najaarscollectie bestaat daarom uit moderne 
modellen met een perfecte pasvorm. Gemaakt van de 
soepelste Italiaanse ledersoorten. 

1. Kim, leder, zwart, € 219,95 | 2.Nikky, suède, 

donkerbruin, € 229,95

Tess
Suède, taupe

€ 229,95
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Lucero
Suède, zwart

€ 209,95

Kim
Suède, zwart

€ 259,95



OPENINGSTIJDEN
maandag  13.30 - 18.00
dinsdag 9.00 - 18.00
woensdag 9.00 - 18.00
donderdag 9.00 - 18.00
vrijdag 9.00 - 20.00
zaterdag  9.00 - 17.00
zondag  gesloten

KNUVERS SCHOEN & VOETCENTRUM 
De Bunders 148 • 5467JX  Veghel
Tel: (0413) 365 555 • Fax: (0413) 354 447
info@knuversschoenen.nl 
www.knuversschoenen.nl

Deze folder is met uiterste zorg samengesteld. Het kan incidenteel voorkomen dat een bepaald artikel niet (tijdig) voorradig is. Eventuele model-, kleur- en/of prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VLAK GLOOIEND BERGACHTIG

BEDENK VOORAF GOED VOOR WELKE ACTIVITEITEN  
U DE WANDELSCHOENEN GAAT GEBRUIKEN

Categorieën 
A LAGE SOEPELE WANDELSCHOENEN  

VOOR LICHTE WANDELINGEN.

B LICHTE BERGWANDEL- OF  
TREKKINGSCHOENEN.

C ZWAARDER EN MOEILIJKER WANDELWERK,  
SCHERPER TERREIN VEREIST STEVIGER EN  

STIJVER SCHOEISEL DAT MEER STEUN GEEFT. 

D  STIJGVASTE KLIMSCHOENEN VAN LEER  
OF KUNSTSTOF, ZEER STIJF VAN  

OPBOUW, STEVIG EN ZWAAR.

ONDERHOUDSTIPS 
 ■ Laat natte schoenen goed drogen
 ■ Behandel leren schoenen regelmatig met een 

onderhoudsmiddel
 ■ Veeg leren binnenvoeringen van tijd tot tijd schoon met  

een vochtige doek om zoutvorming te voorkomen  
 ■ Droog schoenen niet bij de verwarming of in de volle zon




