De perfecte pasvorm
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Jouw voeten zijn het startpunt van alles wat
we maken. Bij Durea letten we niet alleen
op de lengte van je voeten maar ook
op de breedte. Of je nu een smalle,
gemiddelde, brede of extra brede
voet hebt, Durea heeft altijd een
passende schoen.
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Meerdere
wijdtematen

Verwisselbaar
voetbed

Durea gaat haar wereldwijde ‘CO2 voetafdruk’ compenseren. Hiervoor zijn
we een samenwerking aangegaan met The Green Branch. Zij ontwikkelen
herbebossingsprojecten in het zuiden van Brazilië. Hierdoor ontstaat een bos
van 2 miljoen m2 (ruim 150.000 bomen) wat direct impact heeft op de
biodiversiteit, het landschapsherstel en de lokale community.
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Nicole - 32 jaar

Susanne - 44 jaar

Voor mij is het verschil tussen Durea en andere
schoenenmerken dat ik naast lengtematen
ook kan kiezen uit wijdtematen. Toen ik mijn
eerste paar Durea’s kocht ging er een wereld
voor me open.

Tijdens de fotoshoot heb ik veel geleerd
over leesten en verschillende wijdtematen.
Dat was best wel nieuw voor mij.

Beroep: Model en sport instructrice
Schoenmaat: 6 G (39 gemiddeld)

Beroep: Voedingsdeskundige
Schoenmaat: 7½ K (41 extra breed)

Ik had heel erg last van voetklachten. Met
name drukpunten aan de zijkanten. Sinds ik
Durea draag en weet wat voor mij de juiste
wijdtemaat is ervaar ik die klachten niet meer.
Ik zou Durea schoenen op dit moment happy
shoes noemen. Ik ben echt een stuk gelukkiger
geworden sinds ik schoenen heb die volledig
lekker zitten. En waar ik gewoon een hele dag
pijnvrij op kan lopen.

Mijn beeld over comfort schoenen is veranderd.
Van mijn twijfel ‘als het goed zit is het dan
wel mooi?’ is niks meer over. Bij Durea heb
ik gezien dat het ook allebei kan. Ik was echt
onder de indruk van de producten. Echt toffe
schoenen en ze zitten heerlijk!
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