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FLEXIBILITEIT
ALS NOOIT TEVOREN



Steunzolen tekenen
Steunzolen 3D-printen
Steunzolen produceren
Steunzolen leveren
Scanners aanbieden
Zelfgeschreven software
Op maat gemaakte slippers

Van Koks Podolab
naar Feeture Insoles
Feeture Insoles is voortgevloeid uit Koks Podopraktijk, wat al sinds 1994 bestaat 
in het Noord-Brabantse Gemert. De voorganger van FI (Feeture Insoles) was Koks 
Podolab. We blijven doorgaan zoals je Koks Podolab kent, alleen nu onder een 
nieuwe naam en huisstijl. Ondanks dat Feeture Insoles dus nieuw voor jou is, heeft 
FI al jarenlange ervaring.

“We werken met een gespecialiseerd team waar we altijd al 
mee gewerkt hebben en kunnen dan ook garanderen dat onze 
kwaliteit het maximale bereikt.”

werkt met de nieuwste technologieën om de steunzool zo 
perfect mogelijk te maken op een milieuvriendelijke en efficiënte 
manier.

Wij bieden het volledige plaatje en kunnen op veel fronten 
helpen: van aanmeten en tekenen, tot het produceren van zolen. 
Het hele proces doen we binnenshuis, er is dus geen sprake van 
derde partijen. Ook hebben we eigen scanners en zelfgeschreven 
software waar regelmatig updates voor komen die geheel gratis 
zijn.

Wat doet 
Feeture Insoles?



Van Koks Podolab
naar Feeture Insoles Bij Feeture Insoles willen wij 

iedere professional gelijke kansen 
bieden. Dat betekent voor ons dat 

er géén contracten en dus ook 
geen minimale afnames zijn bij 

bestellingen.



Wat Feeture Insoles
uniek maakt

Wij hanteren geen contracten. Klanten kiezen zelf wanneer, hoe 
vaak en hoeveel zolen ze bestellen.

Geen contracten

Goede zolen zijn de basis van alles. Daarom doen wij er alles aan 
om die kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Ben je niet tevreden 
over de kwaliteit? Neem dan contact met ons op, dan komen we 
er samen vast uit.

Kwaliteit

Om te zorgen dat we over tien jaar nog steeds het beste product 
leveren, zijn we continu bezig met verbeteringen.

Innovatie

Wij schrijven onze software zelf. Deze wordt regelmatig 
bijgewerkt, dus alle klanten zijn verzekerd van de nieuwste 
versie. Ook hier geldt dat we niet doen aan abonnementen. Na 
eenmalige aanschaf blijf je gratis updates ontvangen wanneer je 
bij ons freest.

Kom je ergens niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar! 
Ondersteuning is gratis voor alle klanten die bij ons frezen.

Ondersteuning

Alles wat wij aanbieden, is in het Noord-Brabantse Gemert 
ontstaan. Het frezen, 3D-printen en alle ondersteuning komt 
uit één gebouw. Zo kunnen wij sneller leveren en alle kwaliteit 
garanderen.

Alles in eigen handen



Wat Feeture Insoles
uniek maakt

De nieuwste technologie waar FI mee werkt is 
het 3D printen van steunzolen. 

In 2016 is er een begin gemaakt met deze nieuwe 
technologie. Een techniek die erg efficiënt is omdat 
het geen arbeidskrachten vraagt en daarnaast 
ook milieuvriendelijk is. Het brengt namelijk een 
tamelijk kleine afval hoeveelheid met zich mee. 
Inmiddels is FI zover dat het mogelijk is om deze 
gepatenteerde printtechniek als vervanging van 
gefreesde zolen te kunnen aanbieden. De keuze ligt 
bij de klant.

 Snel 
 Milieuvriendelijk
 Hoge kwaliteit
 Vele mogelijkheden



Onze software heet FISS,  
ofwel Feeture Insoles 
Software Solutions. Een 
nieuwe naam voor het 
oude Podoplatform. Het 
programma bestaat uit 
de volgende 
plug-ins: PodoArchive, 
PodoPorter, PodoScan en 
PodoDesigner.



PodoScan
• Scan met onze 

standaard scanner.
• Voeg je huidige 

scanner toe en werk 
in één programma.

PodoPorter
• Stuur je 

bestellingen 
op vanuit een 
overzichtelijk 
portaal.

• Volg je product in 
onze werkplaats.

• Bekijk je oude 
bestellingen terug.

PodoArchive
• Patiëntenarchief
• Koppelt alle 

patiëntendata 
zoals scans, 
digitale ontwerpen 
en anamnese 
formulieren.

• Alles van de 
patiënt in één 
overzicht. 

PodoDesigner
• Digitaal zolen 

tekenen.
• Zowel vanuit een 

2D en 3D scanner
• Teken op je eigen 

manier.
• Zet de zolen klaar 

voor zowel een 
3D printer als een 
freesmachine.

Op de afbeeldingen hiernaast zie je de nieuwste software 
van Feeture Insoles wat momenteel in ontwikkeling is. 

De software verschijnt binnenkort en is dan beschikbaar 
vanaf €294,95

Nieuwe
software



Bloknummer Varianten Shore Realux® Aanbevolen voor
11
22

33

R
R

HS
G
T

SP
R
K

SP
R
Z
R
Z
R
R

20 - 15

30 - 30
20 - 20

40 - 40
40 - 40
30 - 30
30 - 30
30 - 30
30 - 30

40 - 40
40 - 40
50 - 30
50 - 30
60 - 20
60 - 30

44

53

62
63

Tot 110kg - kurk: alleen uiterlijk

Diabetes capsulitis
Diabetes
Hielspoor
Tot 80kg - dempend
Zaalsport (traagschuim)
Sport
Tot 80kg - verend

Sport
Tot 110kg
Tot 110kg
Achtervoetcorrecties
Achtervoetcorrecties
Corrigerend hielspoor
Achtervoetcorrecties

Blokken zonder Realux® worden geleverd met een onderlaag van 
1,2mm dik E.V.A. met een shore van 60. De sportblokken zijn voorzien 
van een PORO-onderlaag.

Iedere patiënt is anders. 
Daarom zijn er veel verschillende basissen om steunzolen mee 
te maken. Hieronder is een overzicht te zien van de verschillende 
materialen die gebruikt kunnen worden in de zolen. Welk 
materiaal gebruikt wordt, hangt af van de klachten van de patiënt 
en wat jij als professional daar het beste bij vindt passen. Op de 
rechterbladzijde zie je hoe de blokken eruitzien.

Blokken en 
dekjes

Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor de dekjes die over 
de inlays komen. Hiernaast zie je een aantal verschillende 

voorbeelden van de dekjes. 



Blokken en 
dekjes

11R 22R 33HS

33T 33SP33G

33R 44K 44SP

62R53R/53Z44R/44Z

63R





Feeture Insoles produceert ook slippers die van top tot teen samengesteld kunnen 
worden door de klant zelf. Er zijn veel verschillende samenstellingen te bedenken, 
zodat iedere klant met slippers naar huis kan gaan die écht uniek zijn.

Er zijn twee varianten van de op maat gemaakte slippers: één waarbij de inlay in 
de slipper verwerkt zit en één waarbij een losse inlay hoort. Klanten kunnen bij de 
laatste variant dus hun eigen zool in de slipper leggen.

De op maat gemaakte slippers brengen veel verschillende mogelijkheden met zich 
mee. Zo kan de slipper bestaan uit één, twee of drie banden en is er ook keuze uit 
meerdere sluitingen.

Daarnaast zullen er komend jaar uitbreidingen komen in FISS die zorgen voor 
nieuwe mogelijkheden voor de op maat gemaakte slippers.

Van aanmeting naar slipper

1. De slipper wordt aangemeten

Het ontwerp van de slipper wordt gemaakt

De slipper wordt geproduceerd

Het eindproduct wordt geleverd

2.
3.
4.

Interesse in Feeture Insoles als partner?

Op maat gemaakte
slippers

Kijk dan op de achterkant van dit blad voor 
contactinformatie en neem gerust contact met ons 

op! Samen komen we tot een mooie uitkomst.
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