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■ Eventueel geschikt voor diabetische 
of reumatische klachten   

■ Uitneembaar voetbed   
■ Extra stevig contrefort   
■ Verkrijgbaar in 

diverse wijdtematen   
■ Leren voering 

Hoge schoen
9735 - 9308

Nubuck, cognac, 
ledervoering, 
veter- en ritssluiting 

€ 209,95

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 drukverdeling, waardoor staan en bewegen minder energie kost.

Eventueel geschikt voor diabetische 

Veterlaars 
9731 - 9267

Nubuck, zwart print, vliesvoering, 
veter- en ritssluiting 

€ 219,95

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

GO STIMULEERT EEN NATUURLIJKE HOUDING EN ZORGT VOOR 

Veterlaars
9742 - 9232

Suède, taupe/beige, 
vliesvoering, veter- 

en ritssluiting 

€ 219,95

Laars
9728 - 9167

suède, bruin, 
vliesvoering

€ 239,95

Laars
9728 - 9167

suède, bruin, 
vliesvoering

€ 239,95

uit liefde
VOOR JE VOETEN

1. 9738-9324, nubuck, bruin, ledervoering, € 209,95 | 2. 9741 - 9300, suède, taupe/beige, 

vliesvoering, € 229,95 | 3. 9737 - 9271, suède, zwart, vliesvoering, € 239,95
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Laars
9727 - 8628

leer, zwart, 
vliesvoering

€ 229,95
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Hoewel we nog volop aan het nagenieten zijn van de 
zomer van 2021, komt ook het najaar met zijn prachtige 
kleuren alweer dichterbij. Het najaar is ook het uitgelezen 
seizoen voor mooie wandelingen en het genieten van 
de veranderende natuur. Als het seizoen verandert, 
veranderen logischerwijs ook de trends in de schoenmode. 
Het is dan ook  alweer  tijd om de najaarscollecties van 
onze vertrouwde merken aan u te presenteren. In deze 
krant ziet u een deel van onze collectie, de rest laten we 
u graag zien via onze webshop en natuurlijk hopen we u  
ook in de winkel zelf te ontvangen. 

Najaarscollectie
Vooruitkijkend naar de herfst, zijn de nieuwste modellen 
vanaf nu verkrijgbaar in onze winkel en via de webshop. U 
heeft als klant de keuze of u voor het gemak van de webshop 

Rameau Voetzorg 
& Schoenmode
GENIETEN VAN HET 
NAJAAR EN DE WINTER!

INLOOP SPREEKUUR 
Pijn bij het lopen? Kom dan langs op ons inloop-spreekuur 
voor een gratis voetencheck en een vrijblijvend voet/schoen 
advies door één van onze specialisten! Onze specialisten 
staan graag voor u klaar. 

Wanneer: Elke laatste donderdag van de maand tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

à De lengte- en breedtemaat exact laten opmeten door 
een van onze schoenspecialisten

à Een gratis voetencheck door een van onze 
voetspecialisten

facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode

instagram.com/rameauschoenen

gaat, of juist voor de persoonlijke service in onze 
mooie winkel. Wat uw voorkeur ook heeft, schoenen 
kopen bij Rameau Voetzorg & Schoenmode blijft een 
beleving voor u als klant. Wij doen er alles aan om u 
zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
Bij ons krijgt u een advies dat verder reikt en helpen 
we u graag op weg naar modieus en comfortabel 
loopplezier. Onze medewerkers zijn specialisten 
op voet- en schoen gebied. Wanneer u de winkel 
bezoekt, meten zij uw schoenen zeer nauwkeurig aan. 
Mocht u aanvullende voetzorg wensen, bijvoorbeeld 
een behandeling bij onze pedicure, dan kan dit 
onder het zelfde dak. Ook bij een aanschaf via de 
webshop kunt u,  via  telefonisch contact,  deskundige 
begeleiding krijgen van onze medewerkers.

Trends
Hoewel een deel van onze collectie tijdloos is, zijn er 
ook deze winter een aantal trends die uiteraard ook 
in onze collectie te vinden zijn. Voorbeelden hiervan 
zijn een paar stoere boots of sneakers. Deze winter 
hebben we voor de liefh ebber een ruim aanbod van 
het bekende merk Panama Jack voor zowel dames en 
heren. Tevens komt het merk Greve met een aantal 
nieuwe sneakers. 

Wij hopen dat deze najaarskrant u inspireert. U kunt 
de collectie ook terug vinden op onze website: 

www.rameau.nl

We zien u graag terug in onze winkel. We hebben ruime 
(gratis) parkeergelegenheid en de koffi  e staat voor u klaar!

Corona
In onze winkel hebben wij de nodige voorzorgsmaatregelen 
getroff en om besmettingsrisico tot een minimum te beperken. 
Zo wordt er gewerkt met speciale passchermen. Hiermee 
waken wij over uw en onze gezondheid!
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1. Aviator Igloo, schapenvacht voering, € 214,95 | 2. Lilian Igloo, schapenvacht 

voering, € 199,95 | 3. Aviator Igloo, schapenvacht voering, € 214,95

Kom voor de gehele collectie langs in onze 

winkel of neem een kijkje op de webshop 

WWW.RAMEAU.NL

In 1989 wordt voor het eerst een Panama 

Jack stempel gezet in een paar laarzen. 100% 

Made in Spain. Vanaf het begin vindt het totale 

productieproces in Spanje plaats. Wij zijn trots 

dat wij een product maken van hoge kwaliteit, 

dat duurzaam is en uiterst comfortabel. Panama 

Jacks dragen is “a way of life”. De beste vriend 

van ons merk laat zich elke dag meevoeren in 

zijn avonturen.

Phoebe
LAARS

 € 184,95



In onze Podo 
Linéa winkel:
■ Hebben wij een groot assortiment 

aan kwaliteitsmerken
■ Hebben wij een ruim assortiment 

aan lengte- en breedtematen
■ Hebben wij een ruime keuze 

in schoenen met een uitneembaar 
voetbed

■ Meten wij gratis de juiste lengte én 
breedte van uw voeten op

■ Bieden wij aandacht en toegewijde 
service van gediplomeerde 
verkoopadviseurs

■ Bieden wij gratis deskundig en 
eerlijk advies op maat

Fashion 
update…
WE GAAN DE KOUDERE DAGEN 
WEER TEGEMOET. 
We combineren jurken en rokken gewoon met 
een lekkere dikke trui of vest en een mooie 
boots of sportieve sneakers. Dit najaar zien 
we veel bruin en beige tinten in de collecties 
terugkomen. 

NAJAAR/WINTER 2021

Klaar 
voor het 
najaar!
Bent u al klaar voor de wat koudere dagen? 
Net als met het mooie weer is het ook als het wat 
kouder wordt belangrijk om te blijven bewegen! 
Trek er op uit voor een lekkere wandeling of gewoon 
een blokje om. 

Wij hebben een mooie collectie winter schoenen voor u 
klaarstaan in de winkel. Komt u ook een kijkje nemen? 
U bent van harte welkom. 

‘Om voetklachten 
goed te kunnen 
behandelen is 

het belangrijk om 
te weten hoe ze 

ontstaan’

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

Scan de QR-code 
om te zien hoe 

uw voeten bij een 
Podo Linéa winkel 
gemeten worden. 

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

in schoenen met een uitneembaar 
voetbed

■ Meten wij gratis de juiste lengte én 
breedte van uw voeten op

■ Bieden wij aandacht en toegewijde 
service van gediplomeerde 
verkoopadviseurs

■ Bieden wij gratis deskundig en 
eerlijk advies op maatWAT IS UW 

SCHOENMAAT? 
Wist u dat een mens in de loop der jaren vaak een grotere maat schoenen 
nodig heeft?  U zult wel denken maar mijn voeten die groeien toch niet 
meer? 

Dat klopt, maar in de loop der jaren kunnen de bogen, die in uw voet 
zitten, doorzakken waardoor de voeten langer en soms ook breder kunnen 
worden.  

Een voet kan dus veranderen. Het is dus erg belangrijk dat u uw voeten 
laat meten in zowel de lengte als in de breedte.  Zo blijft u de juiste 
schoenen voor uw voeten dragen. 

KOM LANGS IN DE WINKEL OM UW VOETEN GRATIS 
OP TE LATEN METEN. WIJ GEVEN U EERLIJK EN 
VRIJBLIJVEND ADVIES.
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Alek
VETERSCHOEN

Leer, donkerblauw, wijdtemaat H 

€ 239,95

Mephisto soft-air technologie. 
De garantie voor moeiteloos loopplezier:

Maximaal comfort, 
Beste kwaliteit, 
Perfecte pasvorm

Barracuda
VETERSCHOEN

Leer, zwart, waterdichte Gore-Tex 
voering, wijdtemaat G+ 

€ 229,95

Charles
VETERSCHOEN

HydroProtect waterafstotend leer, bruin, 
wijdtemaat G+ 

€ 199,95

wijdtemaat G+ 

€ 199,95

OPTIMALE SCHOKDEMPING, 
EINDELOOS LOPEN op soft-air

■ Leren voering
■ Uitneembaar voetbed

Heliot
VETERSCHOEN

Leer/ suède, bruin, 
wijdtemaat G+

€ 199,95

1. Bradley, leer, bruin, wijdtemaat H, € 199,95 

2. Lorens, leer, zwart, wijdtemaat G, € 199,95

3. Amelio, leer, zwart, wijdtemaat G+, € 179,95

INGEBOUWDE 
AFWIKKELBALK

Phil
VETERSCHOEN

Leer/nubuck, bruin, 
wijdtemaat G+

€ 199,95
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GEÏNTEGREERDE 
SHOCKABSORBER



Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de 
originele Xsensible balans technologie om 
draait. De Stretchwalker is geïnspireerd op het 
balansprincipe van de oude traditionele Japanse 
houten slipper. Onze schoenen beloven een 
optimale loopervaring en dragen bij aan een 
betere lichaamshouding.
optimale loopervaring en dragen bij aan een 
betere lichaamshouding.

Lunel
SNEAKER

Nappa/nubuck/leder, grijs/zilver, 
leder/fabric voering

€ 214,95

SWX11
SNEAKER

Nappa/fantasy/leder, zwart, 
fabric voering

€ 209,95

Aosta
BOOTIE

Nappa (embossed)/leder, zwart, 
leder/fabric voering

€ 229,95

BALANS 
TECHNOLOGIE

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

4

MOVED BY
balance
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Lima
SNEAKER

Nappa/suède/leder, bruin combi, 
leder/fabric voering, wijdtemaat HX

€ 209,95

1. Corby, suède (embossed)/leder, bruin combi, leder/fabric voering, wijdtemaat GX, € 209,95

2. Laviano, suède/leder, zwart, leder/fabric voering, wijdtemaat GX, € 219,95 | 3. Lima, suède/

nappa/leder, blauw, leder/fabric voering, wijdtemaat HX, € 209,95 | 4. Milton, lak/leder, zwart, leder/

fabric voering, wijdtemaat GX, € 229,95



OPENINGSTIJDEN
Maandag 08.00 - 17.30
Dinsdag 08.00 - 17.30
Woensdag 08.00 - 17.30
Donderdag 08.00 - 20.00

Vrijdag 08.00 - 17.30
Zaterdag 09.30 - 16.30
Zondag Gesloten

RAMEAU VOETZORG EN SCHOENMODE
Simmerdyk 12
8601 ZP Sneek
0515-421111
info@rameau.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.

doe de
gratis
VOETMETING!

BETROKKEN
bekwaam
SERVICEGERICHT

facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode

instagram.com/rameauschoenen

WWW.RAMEAU.NL


