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Rameau Schoenen is aangesloten bij Podo Linéa;  
de grootste groep comfortspecialisten van Nederland.
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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. 1

Veterschoen
2070 - 0047

Suède, grijs, wijdte E-G-H-K, 
afwikkeling in de loopzool

€ 249,95

2

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



facebook.com/rameauvoetzorgenschoenmode 

instagram.com/rameauschoenen

Hoewel we nog volop aan het nagenieten zijn van 
de zomer van 2022, 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 dit magazine 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 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 

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. 

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

 ■ Een gratis voetencheck door een van onze  
voetspecialisten

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 
liefhebber 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 koffie staat voor u klaar!

OOK  
DONDERDAG-  

AVOND EN  
ZATERDAG  
GEOPEND



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, wijdte 
E-G-H-K, vetersluiting met 

rits, lichtgewicht zool

€ 239,95

9741 - 9897

Leder, zwart, wijdte  
E-G-H-K, veterboot met 
rits aan de binnenkant, 

lichtgewicht zool

€ 249,95

9755 - 0005

Suède/nubuck combi, 
zwart combi, wijdte  

E-G-H-K, vetersluiting met 
rits, lichtgewicht zool.

€ 239,95



1. 9754 - 9271, suède, zwart, wijdte H-K, rits laars, 

€ 229,95 | 2. 5748 - 9801, leder, zwart, wijdte E-G-H-K, 

instapper met elastiek bij de klep, lichtgewicht zool, 

€ 219,95 | 3. 9731 - 9930, suède, taupe, wijdte G-H-K, 

vetersluiting met rits, € 229,95 | 4. 9758 - 5598, 

leder, zwart, wijdte E-G-H-K, 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, wijdte 
E-G-H-K, veterboot  

met rits aan de  
binnenkant, licht  

gewicht zool

€ 249,95
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Welzijn begint bij je voeten. Dit is waar de originele 
Xsensible balanstechnologie 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.

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. Lima, stretchleer, zwart, wijdte HX, rits aan de 

zijkant, € 219,95 | 2. Annabel, stretchleer, zwart, 

wijdte GX/HX, rits aan de zijkant, € 199,95 | 3. Lize, 
stretchleer, groen, wijdte GX/HX, rits aan de zijkant, 

€ 199,95

Riga
Leder, black vintage, 

wijdte H, rits aan  
de zijkant

€ 229,95

3

Zurich
Stretchleer, roodbruin combi,  

rits aan de zijkant

€ 219,95

1

2



PODO LINÉA 
KEURMERK
Wil jij zeker zijn van comfortabel 
schoenen waar onze Podo Linéa 

winkels echt achterstaan? Spot dan 
ons keurmerk bij de geselecteerde 

schoenen, zodat je zeker bent van de 
beste schoenen voor jouw voeten.

NAJAAR/WINTER 2022

Klaar  
voor het 
najaar!

Ervaar de luxe van 
comfortabel lopen

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN

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?

Want een nieuw seizoen, betekent ook weer nieuwe 
schoenen! Wij hebben een mooie collectie schoenen 
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! 

AANDACHT  
VOOR JE VOETEN 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 
elit. Nunc euismod gravida elementum. Curabitur 
vel vehicula risus. Ut eu ipsum vitae ipsum ornare 
condimentum in venenatis ante. Nulla facilisi. Cras 
varius non augue molestie rutrum. Donec vitae sodales 
magna, sit amet blandit est. Cras ultrices sapien sit 
amet libero eleifend, non lobortis dolor sodales. 
Quisque malesuada lorem in nulla venenatis lacinia. 
Nam egestas augue consequat nisl ullamcorper.

P
O

D
OLINEA KEURM

ER
K

A
LTIJD LEKKER LOPEN

GRATIS
VOETANALYSE
Ga snel naar de winkel voor een 
gratis voetanalyse van jouw voeten!

Iedere voet verdient elk jaar een voetanalyse,  
zodat jouw voeten de beste schoenen krijgen.
Onze Podo Linéa winkels helpen je daarbij en geven 
je hierin het beste advies, zodat jij comfortabel de 
winkel uitloopt! 

PODOLINEA. ALTIJD LEKKER LOPEN
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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. Henrik, leder, zwart, wijdte G+, 

ritssluiting, Soft-Air technologie, € 209,95  

4. Vito, leder/suède, donkerbruin, wijdte G+,  

Soft-Air technologie, € 189,95

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

€ 199,95
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 ■ Uitneembaar voetbed
 ■ De optimale pasvorm verzekert een schokabsorbe-

rende en natuurlijke afwikkeling van de voet!

1

Sinds 1986 brengt de Duitse Waldi Schoenfabriek 
onder de naam FinnComfort een op medische 
inzichten gebaseerde collectie dames,- en 
herenschoenen op de markt met een verwisselbaar 
voetbed. 

Bij FinnComfort draait het vooral om wat u niet ziet. 
De combinatie van medische know-how, innovatieve 
toepassingen en traditioneel handwerk levert 
schoenen op die perfecte ondersteuning bieden.

2

4

3

1. Daytona, dames, € 259,95 | 2. Roslyn, 

dames, pantoffel € 149,95 | 3. Dawson, heren, 

€ 259,95 | 4. Adelboden, dames, pantoffel 

139,95 | 5. Delaware, dames,  € 249,95 5

Piccadilly
Heren

€ 239,95

Scan de QR code voor ons 
volledige Finn Comfort assortiment



 ■ Uitneembaar voetbed

De beste pasvorm en degelijke kwaliteit,  
Piedro - Dr. Livingstone.

Piedro al meer dan 125 jaar bekend door o.a. de 
goede kinderschoenen. Hierdoor zorgt Piedro al 
die jaren dat de kinderen op de juiste schoenen 
lopen. Goede schoenen vormen immers letterlijk een 
belangrijke basis! 

Maar niet alleen voor de kinderen wil Piedro er zijn. 
Vanaf de jaren 80 biedt Piedro ook heren schoenen 
aan onder de naam Livingstone.

PIEDRO 
DR. LIVINGSTONE

Laag model, € 224.95

Half hoog model, € 234.95
Scan de QR code voor ons 
volledige Dr. Livingstone assortiment



 ■ Uitneembaar voetbed
 ■ Verkrijgbaar in diverse wijdtematen

Greve
Al meer dan honderd jaar maker van Nederlands 
meest stijlvolle schoenen. 

Greve kiest voor de kwaliteit van het traditionele 
ambacht. Bij Greve werken mensen nog intensief met 
hun handen, zorgen voor ultiem comfort en hebben 
oog voor detail. 

Meesterschoenmakers! Zij maken van een schoen 
een Greve-schoen die staat voor design, comfort en 
vakmanschap!

Comfortabel en stijlvol
Bij Greve vinden we dat schoenen net zo comfortabel 
als stijlvol moeten zijn. Voor iedereen, overal.

Geen enkele voet is hetzelfde. Sommigen hebben 
meer ondersteuning nodig, anderen een bredere 
pasvorm.

Een collectie in 2 breedtematen
Na jaren bestuderen, ontwikkelen en perfectioneren is 
de nieuwe Greve Comfortline ontstaan. Een collectie 
in twee breedtematen H en K en met een uitneembare 
inlegzool. 

Ideaal als u een eigen inlegzool gebruikt. Zo hoeft 
comfort niet ten koste te gaan van het design. 

Scan de QR code voor ons 
volledige Greve assortiment



1. Glasgow Gtx C2, Napa, Grass, Marron bruin, 

€ 199,95 | 2. Glasgow Gtx C3, Napa, Grass, 

Negro zwart, € 199,95

1

2

Pauline
Napa, Grass, 
Cuero, Bark

€ 179,95

 ■ Uitneembaar voetbed

Goed gemaakt in Spanje!

De wereld is veranderd, maar niet onze manier van 
Panama Jacks maken. Vanaf het allereerste begin 
vindt het proces in Spanje plaats. Wij zijn heel trots 
dat wij een kwaliteitsproduct maken dat bovendien 
duurzaam en uiterst comfortabel zit.

Amur
Napa, Grass, 

Castao, Chestnut

€ 199,95

Scan de QR code voor ons 
volledige Panama Jack assortiment



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.

BETROKKEN
bekwaam

SERVICEGERICHT

Doe de 
gratis
VOETMETING!

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


