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Onze op maat gemaakte inlegzolen

Met de op maat gemaakte inlegzolen  
van LFT vermindert en verhelpt u  
de voetproblemen van uw patiënten
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Hoog comfortniveau 

Bij LFT maken we onze op maat gemaakte inlegzolen ter  

preventie, ondersteuning of correctie van voetproblemen.  

Wij streven ernaar een hoog comfortniveau te creëren”  

wellicht een betere optie?

LFT biedt voetspecialisten complete oplossingen op het gebied van het analyseren en behandelen  

van voetproblemen. Zodat uw patiënten de perfecte, op maat gemaakte inlegzolen krijgen en hun  

voetklachten verminderen of zelfs verdwijnen. Binnen deze complete oplossing vormen onze op  

maat gemaakte inlegzolen stap 4.

Verminder en verhelp de voetproblemen  
van uw patiënten

Toepassingen van onze inlegzolen

Als voetspecialist kunt u onze op maat gemaakte 

inlegzolen gebruiken voor: 

•  patiënten met medische aandoeningen zoals 

diabetes, reumatoïde artritis en plantaire fasciitis;

•  sportieve patiënten die hardlopen, tennissen of 

voetballen;

•  patiënten die werk- en veiligheidsschoenen  

dragen waarbij certificering vereist is.

Uitgebreid assortiment materialen

LFT heeft een uitgebreid assortiment materialen voor  

de productie van op maat gemaakte inlegzolen. Voor de  

productie van de inlegzolen kunt u heel eenvoudig extra  

podotherapeutische, podologische of orthopedische  

elementen aan de gewenste inlegzool toevoegen.  

Bovendien hebben we meer dan 100 eigen materialen-

combinaties ontwikkeld op basis van EVA-, kurk-, ESD-  

en meerlaagse shore-combinaties, met of zonder BaseFlex  

of MemoFlex onderlaag. 

MemoFlex freesblokken 

MemoFlex is een samenvoeging van ’memory’ en ’flexibility’. 

Dankzij de hoge memory keert het materiaal lang terug in zijn 

oorspronkelijke vorm, terwijl de flexibility zorgt voor soepel  

en glad freeswerk. MemoFlex is een kwalitatief hoogwaardig  

materiaal voor professionals die alleen het beste willen voor  

hun patiënten. Dankzij de gesloten cross linked celstructuur  

is MemoFlex de nieuwe standaard op het gebied van frees-

blokken. MemoFlex is toepasbaar in alle soorten en merken 

freesmachines. 

Dankzij de gesloten cross linked  
celstructuur is MemoFlex de  

nieuwe standaard op het gebied  
van freesblokken. MemoFlex is 
toepasbaar in alle soorten en  

merken freesmachines.

Meer dan 100 eigen materialen-
combinaties  op basis van EVA-,  

kurk-, ESD- en meerlaagse  
shore-combinaties, met of zonder 
BaseFlex of MemoFlex onderlaag. 

Onze op maat gemaakte inlegzolen

Onze
inlegzolen

stappen zijn gemaakt met onze inlegzolen

2.700.000.000

Ga voor meer informatie over ons assortiment en onze MemeFlex freesblokken naar de webshop of neem 

contact met ons op via sales@lftonline.com



Rudolf Dieselstraat 29,  7442 DR Nijverdal (NL),

telefoon +31 (0) 887 800 200, e-mail sales@lftonline.com

WWW.LFTONLINE.COM

De optimale op maat gemaakte inlegzool 
voor uw patiënt

Als podoloog, podotherapeut, orthopeed, fysiotherapeut  

of podoposturaal therapeut weet u hoe complex de materie  

rondom goede voetbehandeling is. Zoals uw zorg voor elke  

patiënt maatwerk is, is onze complete oplossing voor uw  

praktijk ook maatwerk. LFT levert een breed totaalpakket  

aan producten, trainingen en services, waarmee u  

gegarandeerd de optimale op maat gemaakte inlegzool  

voor uw patiënten kunt creëren. Vervolgens kan LFT  

de inlegzool snel en vakkundig voor u produceren. 

LFT is uw vertrouwde kennis

partner en one-stop-shop voor

producten, onderwijs en opleiding.

Uw kennispartner 
voor een complete oplossing

• Online Training
• Online Support

• 3D-modellering
• 3D-onderwijs

• Verschillende       
  productietechieken
•  Back-up productie

• Diensten op het  
 gebied van merk  
 en verpakking
• KleurbrandingSE
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Jij produceert 
met onze 

freesmachine

LFT-productie

Op maat gemaakte 
inlegzolen

3D-Voetscanner

Drukmeet plaat

Basispakket

2D-Voetscanner

SOFTWAREHARDWARE PRODUCTIE INLEGZOLEN

OrthoPodoManager
Patiënt Registratie 
Centrale software-

applicatie

OrthoPodoCAD
Zool design  

Modelleersoftware


