
DE VAKMAN.

OOK VOOR VOETVERZORG I NG

EN SCHOENCOSMETICA.

Heeft u last van branderige voeten?

Als schoenen te warm zitten, denk dan eens

aan leren zolen en speciale voetspray.

SCHOENBEHOUD.

Een regelmatige leerbehandeling en

verzorging houdt uw favoriete enf of

makkelijkste schoenen heel lang in

topconditie. De vakman weet raad en heeft

de materialen.

UW FAVOR¡ETE SCHOENEN ZUN EEN

STERBEHAN DELI NG WAARD.
* Grondige reiniging
* Behandeling met speciale crème

* Zijkanten polijsten
* Hakken polijsten
* Waterafstotend maken

Voor een gering bedrag een maximaal

effect.

"VERG ETEN" SCHOENEN?

DE VAKMAN WEET ER RAAD MEE.

*Zolen en hakken vernieuwen
* Stikwerk herstellen

* Kapotte oogjes vervangen

* Hielvoering aanbrengen

* Binnenwerk vervangen

Maar ook reparatie van:

* Profielzolen en hakken

* Onderstuk van berg- en sportschoenen

* Ingescheurde zijkanten
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EEN TWEEDE RONDE
WEGGOOIEN IS
ZONDE:



Verstopt in een hoek, ergens onderin een

kast - daar liggen ze. De "vergeten"

schoenen. De twijfelgevallen. Schoenen en

laarzen die u kennelijk toch te mooi en te

bijzonder vindt om weg te doen.

Een rijk beziT, want leg ze yoor aan de vak-

man en u zult versteld staan van de

mogelijkheden... Een modieuzer kleurtje.

Een "sterbehandeling" die ze weer als nieuw

maakt. Leukere hakken.

Passend gemaakt. Vernieuwde stiksels...

Tja, een opknapbeurt doet wonderen.

BU DE VAKMAN KAN MEER DAN U
DENKT.

INGESCHEURD LEER HERSTELLEN.

Voor de vakman is niets onmogelijk.

Zelfs langs de zool ingescheurd leer kan hij

moeiteloos herstellen.

,,SCH 
EEF LOPERS' RECHTZETTEN.

Met een kleine aanpassing slijten

scheefgelopen schoenen \ /eer recht af.

SCHOENEN PASSEND MAKEN.

De vakman kan knellende schoenen

vergroten en/of verbreden. Maar ook

plaatselijke uitsparingen maken bij knobbels

of likdoorns.

Zelfs te ruime schoenen kunnen in een

aantal gevallen passend worden gemaakt.

RITS INZETTEN.

Kapotte ritsen kunnen zondermeer worden

hersteld. Te krappe laarzen zijn rond de

voet, enkel of kuit wijder te maken of van

een ritssluiting te voorzien.

HAK-HERsTEL.

Lelijk opgestroopte hakken (blijven haken

tussen de tegels!) zijn perfect te repareren.

De vakman maakt het leer weer glad, kleurt

het bij en brengt een beschermend hoesje

aan. Indien nodig vernieuwt hij de hele

hakbekleding. Zelfs kan hij hakken vervan-

gen door bredere, smallere of zelfs lagere.

ANDER KLEURTIE.

Uitgekeken op de kleur van uw schoenen?

Dan is verven in een modekleur de

oplossing. De vakman heeft een groot

assortiment speciale schoenverven en geeftò

u deskundig advies.

SPORTSCHOEN EN BEHOUDEN.

Sportschoenen gaan vaak kapot als ze het

lekkerst lopen. Gooi ze niet aan de kant,

maar vraag uw vakman advies. Versleten

loopvlakken, inlegzolen, gescheurde

bovenkant, kapotte neus, tien tegen één dat

hij het kan herstellen.


