OUTDOOR

FOOTWEAR

De beste partner voor jouw vakantiebestemming

WAT ZIJN GOEDE WANDELSCHOENEN?
Het grootste gedeelte van de dag draag je schoenen en daarom is het
belangrijk dat je schoenen goed zitten én de juiste pasvorm hebben.
Tijdens een wandeling in de buurt of op je vakantie adres wil je je
natuurlijk niet druk hoeven maken over pijntjes of ongemakken die
door je uitrusting veroorzaakt worden. Besteed dus zeker aandacht
aan je uitrusting! Het begint allemaal bij goede wandelschoenen.
Goede wandelschoenen zijn comfortabel en ondersteunen je optimaal
tijdens intensieve wandeldagen die veel van je lichaam eisen. Een
goede wandelschoen biedt comfort, demping, steun en bescherming
en zorgt voor een natuurlijke afrolbeweging.
Wat een passende wandelschoen is, is voor iedereen anders. Voor
de een ligt dit aan het materiaal waarvan de wandelschoen gemaakt
is en voor een ander verschilt dit in een hoge of lage wandelschoen.
Het belangrijkste is dat de schoen een goede pasvorm heeft.
Bovendien horen ze waterdicht te zijn en een stevig profiel te hebben.
Tegenwoordig komt er steeds meer vraag naar goede wandelschoenen
die er ook nog eens aantrekkelijk en modern uitzien.
Lowa staat sinds 1923 synoniem voor pasvorm, comfort en kwaliteit.
Deze waarden heeft het merk vandaag de dag nog steeds hoog in het
vaandel staan.
SCHOENEN EN...
Maar, met alleen schoenen ben je er nog niet! Een goede schoen
komt namelijk het beste tot z’n recht met een goede, functionele
sok die bijdraagt aan een optimaal voetklimaat, wrijving voorkomt

en vocht afvoert. Ook hier heeft Lowa aan gedacht! De Lowa sokken
maken indruk door de veelzijdigheid en het enorme comfort. De
combinatie van een heerlijk zacht voetbed, padding bij de middenvoet
en bescherming bij de hiel zorgt voor het best mogelijke comfort.
Met de schoenen en sokken van Lowa hoef je je in ieder geval niet
druk te maken over je uitrusting op je vakantiebestemming en kun je
je volledig op het wandelen concentreren. Wil je meer over het merk
weten? Lees dan snel verder!

WIST JE DAT?
Ruim 47.000 deelnemers, uit 84 landen, die in 4 dagen
120,160 of 200 kilometer lopen.. Met recht mag de Vierdaagse
Nijmegen zich het grootste meerdaagse wandelevent ter wereld
noemen. Sinds 2019 is Lowa trotse nieuwe hoofdsponsor
van dit fantastische evenement! Speciaal voor het grootste
meerdaagse wandelevent heeft Lowa diverse officiële
Vierdaagse wandelschoenen ontworpen. De Vierdaagse wordt
in 2020 voor de 104e keer gehouden.
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WANDEL TOP 10
Wil je tijdens het wandelen even je gedachten verzetten
of heb je afleiding nodig? Zet dan eens een muziekje op!
Hieronder een top 10, in willekeurige volgorde, van liedjes
die perfect zijn om te luisteren tijdens het wandelen:
1. These boots are made for walkin’ – Nancy Sinatra
2. I’m gonna be (500 miles) – The Proclaimers
3. Walk of life – Dire Straits
4. New Shoes – Paolo Nutini
5. You’ll never walk alone – Gerry & The Pacemakers
6. Move your feet – Junior Senior
7. Walk on water – Milk Inc.
8. Walking on a dream – Empire of the Sun
9. Walk On – U2
10. Walking on sunshine – Katrina & The Waves

LOWA
‘Simply more...’ is een slogan die Lowa al vele jaren begeleidt en
staat voor wat Lowa in essentie betekent: het streven naar “simply
more...”! Lowa produceert niet zomaar even een hoogwaardige
outdoorschoen, maar combineert de liefde voor de natuur met
innovatieve technologieën. Hiermee probeert het schoenenmerk
de verwachtingen van outdoorliefhebbers telkens te overtreffen. Al
meer dan 90 jaar staat Lowa garant voor de beste pasvorm, optimaal
comfort én de hoogste kwaliteit.
Om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen, ontwikkelt en
produceert Lowa volledig in Europa. Daarbij gebruikt Lowa ook nog
eens enkel Europese grondstoffen. Omdat kwaliteit hoog in het
vaandel staat, sluiten ze geen compromissen bij het uitkiezen van de
materialen. Dit kan ook niet, want Lowa garandeert niet alleen een
optimaal comfort, maar ook veiligheid en duurzaamheid. Wist je dat
Lowa sinds anno 2018 wereldwijd marktleider in het outdoorschoenen
segment is? Onderdeel van de succesformule is dat alle modellen in
Europa worden ontworpen, geproduceerd én zelfs voor een groot deel
met de hand worden gemaakt.

VANDAAG DE DAG
Lowa is wereldwijd marktleider op het gebied van outdoorschoenen,
en de filosofie van Lorenz Wagner (oprichter van Lowa) staat nog
altijd centraal bij ieder paar Lowa schoenen: alléén het allerbeste is
goed genoeg. Dit begint bij de gebruikte materialen en eindigt bij de
afgewerkte schoen.

WANNEER KIES JE NU WELKE SCHOEN?
Voordat je wandelschoenen koopt is het natuurlijk belangrijk dat je
je afvraagt waarvoor je ze wilt gaan gebruiken? Als je alleen een
aantal korte wandelingen in Nederland of omgeving maakt dien je
andere wandelschoenen te gebruiken dan voor een trekkingstocht
in het verre buitenland. Lowa ontwikkelt uiteenlopende schoenen:
van schoenen voor alledaags gebruik tot alpine schoenen waar de
hoogste bergen van de wereld mee worden bedwongen. De Lowa

collectie strekt zich uit over zes verschillende hoofdcategorieën: van
bergschoenen uit de Alpine en Backpacking collectie, via functionele
modellen uit de Trekking, All Terrain Classic en All Terrain Sport
collectie, tot trendy Travel modellen. Daarnaast biedt Lowa ook
nog een uitgebreide Kids collectie. Maar wanneer kies je nu welke
schoen? Hierboven een overzicht!
Kijk voor meer informatie op www.lowa.nl

