productnieuws

‘Kies je voor een Namrol product, dan kies je voor iets meer’
Een speciale cultuur maakt elk Namrol product meer dan uniek. De perfecte combinatie van creatief, techniek, design en productie creëert uiteindelijk een fantastisch
product. De Namrol designers en ontwikkelaars werken gezamenlijk aan hetzelfde
doel om uiteindelijk het mooiste, maar
ook het beste stukje gereedschap voor u
te ontwikkelen.
Namrol is een van ’s werelds grootste producenten in uw vakgebied. Het bedrijf
ontwerpt, produceert en zorgt daarnaast

voor een goede ondersteuning en service in de After Sale van de door u aangeschafte producten. Namrol onderscheidt
zich voornamelijk door de unieke technologieën, door de jarenlange ervaringen
van een wereldwijd distributienetwerk en
door de goede service.
Namrol kiest voor betrouwbare partners
die u alle informatie en ondersteuning
kunnen geven die gewenst is. Daarom is in
Nederland voor Fisher Group BV gekozen.

www.fisher-group.com

Modieuze schoenen voor moeilijke voeten
Schoenontwerpster Peternel Rövekamp
vindt het fijn mensen van hun voetklachten
af te helpen. Veel voetaandoeningen ontstaan door verkeerde of slechte schoenen.
In haar praktijk als pedicure verbaasde zij
zich vaak over cliënten die haar schoenadvies in de wind sloegen en steeds terug bleven komen met dezelfde voetaandoening.
Omdat zij niet alleen de symptomen wilde
behandelen, maar ook de oorzaak wilde
aanpakken, ging zij schoenen ontwerpen.
Peternel Rövekamp is afgestudeerd aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en
aan de Rietveld Academie in Amsterdam.
Ook volgde zij de opleiding voor voetverzorging/pedicure en had twaalf jaar
een eigen praktijk. Na het volgen van
de opleidingen Detex schoenkennis,
Ambachtelijk Schoenmaken aan de SVGBOSLO (Opleiding Schoenen Lederwaren
Orthopedie) werkte zij samen met podotherapeuten en orthopedische schoentechnici.
Deze kennis en ervaring gaven haar de
inspiratie om een eigen schoenenlijn
te ontwerpen. “Mijn kennis over voeten,
opgedaan in mijn pedicurepraktijk, combineer ik met mijn kunstopleidingen.”

sen laten vergeten dat er lastige voeten
bestaan. De leest waarop mijn schoenen
gemaakt worden heb ik zelf ontwikkeld;
vooral voldoende teenruimte in hoogte en
breedte, intern extra ruimte voor steunen correctiezolen. Op dit moment is een
tweede leest met een hakje van 3,5 centimeter in ontwikkeling. Ik ontwerp op
papier of begin gelijk met stukjes leer.
Van sommige ontwerpen maak ik meerdere prototypes. Alles aan mijn schoenen
ontwerp ik zelf, inclusief de loopzolen. De
schoenen worden onder eigen label vervaardigd.
Mijn schoenen zijn geschikt voor mensen met lichte voetklachten, voor licht
diabetische- en reumatische voeten, voor
mensen die teenorthesen dragen en voor
mensen die voetbedden, steun- en correctiezolen nodig hebben. Doordat mijn
schoenen voorzien zijn van een inlay, zijn
ze ook geschikt voor probleemloze voeten. Ik ontwerp graag schoenen waar mensen blij van worden en zeggen: “ze doen
geen pijn en staan nog leuk ook!”

De schoenen kunnen gemaakt worden in
de kleur, leersoort en model naar eigen
keuze.
De schoenen worden standaard geleverd
met een inlegzool van kurk of drukverdelend materiaal in verschillende diktes en
shorewaarden. Onder de loopzool is een
aanpassing voor een beenlengteverschil
goed aan te brengen.
www.peternels.nl
Fotograaf: Ronald Frederick

Uitgangspunt
“Mijn uitgangspunt is schoenen te ontwerpen die gezien mogen worden en men-
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