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Schoenen speciaal ontwikkeld voor
iedereen die #gewoonlekkerwillopen.
Ook uitermate geschikt voor mensen

met diabetes of reuma.



Ontwikkeld door podotherapeuten
Alle schoenen zijn met zorg ontwikkeld door een team van 
(diabetes)podotherapeuten en bewegingswetenschappers 
van RondOm Podotherapeuten in samenwerking met het 
Diabetes Fonds. Van ieder verkocht paar doneert Tudo 
Volta een bedrag aan het Diabetes Fonds.

#gewoonlekkerlopen
Kom je vaak thuis met vermoeide of pijnlijke voeten en 
ben je op zoek naar schoenen waar je écht lekker op 
kunt lopen? Dan zijn de schoenen van Tudo Volta iets 
voor jou!

Schoenen van Tudo Volta zijn speciaal ontwikkeld voor 
iedereen die #gewoonlekkerwillopen. De modellen zijn 
naadloos, schokabsorberend, zorgen voor stabiliteit en 
bieden ruimte voor eigen zolen. Alle modellen zijn
daarom ook uitermate geschikt voor mensen met
diabetes of reuma. Volgens Tudo Volta moeten
kwalitatieve schoenen voor iedereen toegankelijk
zijn en dát zie je terug in de prijs.

Ontwikkeld door: In samenwerking met:



Liv | dames

Senna | dames

Zoë | dames

Evan | heren

Mees | heren

Flint | heren

Maui | dames Sarah | dames

Tessa | dames Vie | dames

Liam | heren

Mika | heren Tobi | heren

De collectie
Met trots presenteren we onze
dames- en herenschoenen. Bekijk
onze webshop www.tudovolta.nl voor 
de prijzen of vraag ernaar bij je
podotherapeut.

www.tudovolta.nl



De beste eigenschappen
Het dragen van kwalitatief goede en goed passende 
schoenen is ontzettend belangrijk. Goede schoenen 
kunnen klachten aan voeten, knieën en rug
voorkomen en eventuele pijn verlichten. Helaas is het 
vaak moeilijk om de juiste schoenen te vinden en áls je 
een geschikt paar tegenkomt, zijn ze meestal duur of 
zien ze er niet zo mooi uit. Gelukkig brengen schoenen 
van Tudo Volta daar verandering in!

De schoenen van Tudo Volta voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen en bezitten alle eigenschappen die 
nodig zijn om lekker te kunnen lopen en voetproblemen 
te voorkomen. De schoenen zijn beoordeeld door 
een expertpanel met o.a. artsen, podotherapeuten en 
orthopedisch schoenmakers. Zij hebben bepaald dat de 
schoenen ook uitermate geschikt zijn voor mensen met 
diabetes en reuma.

GEMAAKT VAN
ECHT LEER

ANTIBACTERIËLE 
SILVERLINING
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OP MAAT GEMAAKTE 

INLEGZOLEN
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ABSORBEREND
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AFWIKKELING

BREDE
INSTAP

ANTISLIP SCHOENEN
ZONDER 
NADEN

Bestel nu!
Bestel jouw paar Tudo Volta’s nu via onze webshop
www.tudovolta.nl of vraag ernaar bij je podotherapeut.

Volg ons op


