
Zongebrande  woenstijnkleuren plus rood, blauwen,
zwart en wit  bepalen het nieuwe kleurbeeld. 

Naast glad kalfsleer is suéde
sterk in opkomst. 

Stekelenburg
Marokko

Durea: Sneaker in modieus zwart-wit thema met uitneembaar 
voetbed. Fastastische pasvorm voor langdurig loopplezier!
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Theresia: Prachtige modeschoen met superpasvorm op originele 
zool. Met uitneembaar voetbed.

Zongebrande  woenstijn-
kleuren plus rood, zwart, 

wit en blauwen bepalen 
het nieuwe kleurbeeld. 
Naast glad kalfsleer is 

suéde sterk in opkomst. 
Een selectie van de 

mooiste schoenen met de 
beste pasvorm vindt u 

bij uw Foot Fit-winkelier.

reisde met de nieuwe 
collectie naar 

Marrakech

€ 115,-

€ 160,-

:
 Soepele suéde city-

loafer met zacht voetbed. 
Zo wordt boemelen extra leuk.€ 105,-



Theresia: Mode en pasvorm: twee handen op een buik. 
Leuke en lekker zittende sneaker in zachte kalfssuede. 
Voering verrijkt met huidverzorgende aloâ vera.

Theresia: Echte modeschoen met uitgekiende pasvorm
voor de smalle voet. Ook geschikt voor uw individuele
inlay.

Het grote plein Jeema el-Fna is  het middelpunt van 
Marrakech. Bij zonsondergang begint er een weerga-
loos spectakel.  Acrobaten, slangenbezweerders, 
verhalenvertellers en de waterverkopers in hun  rode 
Riffijnse klederdracht zorgen  voor een  middeleeuws  
schouwspel, terwijl men zich bij de talloze eettentjes 
te goed kan doen aan Marokaanse specialiteiten.

M
et

 u
it

ne
em

ba
ar

 v
oe

tb
ed

Durea: Paradepaardje in modische kleurcombi. Niet te 
evenaren pasvorm met perfect hielslot. Zeer duurzame 
kwaliteit. 

Marrakech

Jemaa el~Fna

€ 155,-

€ 105,-

€ 115,-



Vivo: Vlotte moliére in sneaker-look voor de brede voet. Zacht nubuck bovenwerk 
en uitneembaar kurken voetbed. De brede basis geeft optimale stabiliteit.

Foot Fit staat voor individueel maatadvies door 
gediplomeerde vakmensen met veel pasvormkennis. 
We garanderen iedere klant een optimale schoen in 
lengte en breedte. Immers, goed passende schoenen 
zijn van wezenlijk belang, aangezien ze bepaalde 
voet-, reug- en hoofdklachten kunnen voorkomen of 
wegnemen. Indien nodig worden gewone confectie-
schoenen volledig aan uw voeten aangepast. 

Durea: Pasvormschoenen saai? Niet bij uw Foot Fit winkelier! Instapper voor de 
bredere voet. Door de elastische banden ook geknipt voor een hoge wreef.

Picardi: Zomerse bandschoen met jeans stiksels, klittenband en 
elastiekinzet. Smalle leest.Met uitneembaar voetbed. 

Foot Fit  winkeltip:
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Waterverkopers op het Jeema el-Fna plein

€ 155,-

€ 145,-

€ 125,-


