
Ons werk beslaat een groot deel van ons leven. 
Reden genoeg om werken plezierig te houden 
en waar mogelijk aangenamer te maken. Vooral 
voor mensen die beroepsmatig veel staan en 
lopen, zijn een goede schoen en comfort erg 
belangrijk. Iedere voet en situatie verlangen 
een individuele behandeling. Werkschoenen 
worden echter in grote aantallen en universeel 
vervaardigd. Fabrikanten investeren veel tijd en 
geld in de ontwikkeling van schoeisel. Toch laat 
één aspect vaak te wensen over: de inlegzool.

Om de voet en schoen optimaal op elkaar af te 
stemmen, ontwikkelde Mysole, in 
samenwerking met voetspecialisten, een serie 
specifieke inlegzolen. Deze inlegzolen worden 
onder de naam Mysole Work aangeboden.

Het Mysole Work programma omvat een serie 
zeer hoogwaardige inlegzolen die gericht zijn 
op veel specifieke toepassingen. Ze dienen als 
aanvulling/upgrading van werkschoenen en 
zijn voor een breed publiek toegankelijk. Door 
de combinatie van het innovatieve en anato-
misch verantwoorde design én het gebruik van 
superieure materialen, wordt het draagcomfort 
verhoogd, krijgt de voet perfecte 
ondersteuning en worden voet- en 
lichaamsklachten tegen gegaan. Een juist 
gekozen inlegzool helpt zelfs het ziekteverzuim 
te verminderen. Bovendien verlengt het de 
levensduur van de werkschoen. Kortom; voor 
werknemers en werkgevers is het Mysole Work 
programma een uitstekende innovatie
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specificaties

Zacht, verend en licht ondersteunende inlegzool voor 
optimaal comfort.

Inlegzool met actief bestandsdeel om bacteriegroei 
tegen te gaan.

Anatomisch gevormde inlegzool met een 
ontspannende en preventieve werking.

Inlegzool met hoog absorberend vermogen en 
vochtafvoer.

Inlegzool met hoog dempingsvermogen voor optimaal 
comfort.

Inlegzool met actieve koolstof om voetgeuren tegen te 
gaan.

Electro static discharge: voorkomt dat elektrostatische 
ontlading, waaruit een vonkje kan ontstaan, 
overspringt op gevoelige apparatuur.

Warmte regulerende inlegzool voor een aangename 
temperatuur in de schoen.



anatomisch

Voorkom 
klachten, kies 
voor mysole

Met de MYSOLE FOOTDISC ontdek je binnen een paar seconden 
welke inlegzool geschikt is voor jouw voet. Door een 
warmtebeeld op de disc lees je af of je een normale voet, platvoet 
of holvoet hebt.

footdisc

eenvoudiger 
kan niet

MYSOLE ARCH HIGH

De Mysole Arch High is geschikt voor een holvoet. De hoge 
ondersteuning voorkomt irritaties onder de voet, waardoor je 
lekker aan het werk blijft.

MYSOLE ARCH MEDIUM

Voor de normale voet is de Mysole Arch Medium 
ontwikkeld. De inlegzool ondersteunt voldoende en zorgt de 
hele dag voor aangenaam comfort.

MYSOLE ARCH LOW

De Mysole Arch Low is speciaal voor mensen met doorgezak-
te voeten. De lage ondersteuning is kenmerkend voor deze 
zool.
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MYSOLE ANATOMICAL

Deze inlegzool is speciaal ontwikkeld voor mensen die veel 
staan of lopen en die behoefte hebben aan extra stabiliteit 
en/of schokdemping. De Mysole Anatomical geeft optimale 
ondersteuning aan de achter-, midden- en voorvoet. Deze 
inlegzool is bovendien antistatisch en geurverminderend. 
Mysole Anatomical staat garant voor optimaal loopcomfort.

MYSOLE SHOCKABSORPTION

De Mysole Shockabsorption is speciaal ontwikkeld voor werk-
schoenen. Deze inlegzool heeft een zeer groot schokdem-
pend vermogen. De unieke vormgeving zorgt voor onderste-
uning van de achter- en middenvoet, optimale drukontlasting, 
drukverdeling en schokdemping. Deze 
inlegzool voelt zeer comfortabel aan en is bij uitstek 
geschikt voor mensen die veel staan en lopen.

Mysole WORK


