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Het doet ons bijzonder veel plezier u onze hoofdcatalogus 2013 te mogen presenteren, die  

gebaseerd is op een nieuw concept. Vanaf nu zal er voor elk afzonderlijk seizoen telkens een  

aparte catalogus zijn. In de Voorjaar/Zomer-catalogus treft u - naast onze standaardmodellen in na-

turelkleuren - ook geselecteerde klassiekers aan in seizoenskleuren en in de Herfst/Winter-catalogus 

een uitgebreide selectie van onze vilt- en clogmodellen.

De gymnastiekslipper Madrid viert een groot jubileum. Deze slipper kwam een halve eeuw geleden 

(1963) voor het eerst op de markt. Met het flexibele kurkvoetbed was de slipper een absolute  

innovatie en bezorgde het merk Birkenstock® een wereldwijd succes. Ook vandaag de dag is de 

gymnastiekslipper wereldwijd een verkooptopper. Meer informatie daarover hebben wij voor u op 

pagina 10 samengesteld.

Zonder het tijdloze klassieke karakter van het model “Boston” tekort te doen hebben wij schoenen 

ontwikkeld. Het zachte veloursleer sluit zacht om uw voeten en zorgt voor een aangenaam draag-

comfort. Op de pagina’s 48 leest u meer over onze gesloten modellen.

Om u optimaal comfort te kunnen bieden in onze slippers en clogs, bieden wij ons voetbed aan in 

twee breedtes: de normale breedte voor normale voeten en de smalle breedte voor smalle voeten.

Bij uw specialzaak in uw omgeving treft u de meeste modellen aan en krijgt u het beste advies. Wij 

geven u graag het juiste adres. Alle artikelen uit deze catalogus zijn uit voorraad leverbaar en kunnen 

via uw speciaalzaak ook als een los paar voor u worden besteld.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen en verblijven, 

met vriendelijke groeten,

het birkenstock® team

beste lezer,
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het birkenstock® voetbed

Tussen de twee verschillende jutelagen bevindt zich een zachte, anatomisch gevormde kurklatexkern. De onderste 

jutelaag zorgt voor stabiliteit en de bovenste, dichtere jutelaag neemt vocht op. Samen met de krachtige veloursleren 

dekzool zorgt dit voor een optimaal voetklimaat en het hoogst mogelijke draagcomfort.

1
Veloursleren-dekzool

2
Bovenste jutelaag

3
Kurklatexkern

4
Onderste jutelaag

5
EVA-loopzool
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de zool dempt elke stap 
op zachte wijze.

1 
voetbed van kurklatex:
Is uiterst flexibel en zorgt voor het unieke, 
bijzonder hoge draagcomfort.

2
diepe hielholte:
Geeft de voet stevig houvast en steunt 
het natuurlijke bindweefsel. 

3
binnenste en buitenste langswelvingssteun:
Steunen de voet en geven hem een goed 
evenwicht bij het neerzetten.

4
bekleding van veloursleer:
Garandeert een goed voetklimaat. 

5
dwarswelvingssteun:
Zorgt voor een natuurlijke, correcte stand.

6
voetbedrand
Extra hoog om de tenen te beschermen.

7
tenengrijper:
Stelt de tenen in staat om zich optimaal te 
bewegen voor een natuurlijke afrolbeweging 
van de voet.

de hielschaal geeft de 
voet een goede houvast.

het bed volgt de 
natuurlijke voetvorm.

het birkenstock® voetbed
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DE juiste pasvorm

Elk mens heeft andere voeten. Daarom bieden wij ons diepe voetbed in twee wijdten aan: de normale wijdte voor normale 

voeten, de smalle wijdte voor smalle voeten. Onze bovenstukken zijn ten behoeve van een optimale pasvorm 

perfect afgestemd op de specifieke wijdte van het diepe voetbed. In combinatie met de verstelmogelijkheden van 

de riemen krijgt u een ‘maatschoen’ die perfect op uw voeten is afgestemd.

let er bij de aankoop van uw birkenstock® model op, dat er in de hiel en voor de tenen een aantal millimeter 

ruimte over is. uw tenen hebben deze speelruimte bij het lopen nodig om zich bij de stapafwikkeling vrij te kunnen 

bewegen.

voldoende bewegingsruimte in hak- en tenengebied. U mag in geen geval met de tenen de voetbedrand 
aanraken of met de hak op de bedding staan.

Uw voeten moeten in de voetbedvorm ingebed zijn en niet aan binnen- en buitenkant op de voetbedrand steunen.
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DE juiste pasvorm

Schoenen zijn van invloed op ons bewegingsproces. Daarom is het belangrijk dat ze goed passen - zowel tijdens het staan 

als tijdens het lopen. Met de onderstaande tips laten we u zien hoe u uw Birkenstock® model optimaal kunt aanpassen en 

kunt genieten van het onvergelijkbare comfort.

1

Open alle riemen en plaats uw voeten in het voetbed. Let vervolgens op dat u een paar millimeter ruimte overhoudt in 

het hak- en tenengebied; deze bewegingsruimte hebt u nodig voor een natuurlijke afrolbeweging. Daarnaast moeten uw 

voeten in de voetbedvorm ingebed zijn en niet aan binnen- en buitenkant op de voetbedrand steunen. Houd er rekening 

mee dat ons voetbed leverbaar is in twee breedtes (zie pagina 6).

2

Sluit de riemen dusdanig dat ze niet te strak aansluiten. U moet een beetje bewegingsruimte overlaten, zodat uw voeten 

tijdens de loopbeweging niet afgekneld worden.

3

Bij de modellen met hielriem moet u erop letten dat de hielriem niet te strak is aangetrokken, omdat uw voet anders in het 

bed te ver naar voren wordt geschoven.

4

Nadat u uw Birkenstock® model hebt aangepast, moet u er een paar passen mee lopen. Wanneer uw voeten zich tijdens 

het lopen vrij kunnen bewegen en niet tegen de voetbedrand stoten, hebt u de juiste maat en breedte gekozen.
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1  Natuurleer

Natuurleer is te herkennen aan de typisch ongelijkmatige  

nerf en het afwisselende kleurenspel op het oppervlak. Deze 

verschillen worden door ons niet vereffend, zo blijft het  

karakter van het natuurlijk matte oppervlak behouden.

2  Gladleer

Gladleer voelt heel fijnnervig en gelijkmatig aan, en heeft een 

glad oppervlak. Het is bestand tegen invloeden van buitenaf en 

garandeert zo een lange levensduur.

3  Veloursleer

Het door Birkenstock® gebruikte veloursleer is zeer hoog-

waardig en extra sterk. Onze sandalen en clogs uit velours-

leer onderscheiden zich daarom door hun stevigheid, maar 

zijn gelijktijdig zacht en zeer aangenaam om te dragen.

4  Birko-Flor® 

Birko-Flor® is een huidvriendelijk, scheurbestendig en

makkelijk te onderhouden kunststof materiaal. De bovenste 

laag van dit materiaal heeft een leerachtige structuur – de 

onderste laag is met zacht vlies bewerkt.

5  Nubuckleer

Voor nubuckleer wordt de natuurlijke nerfstructuur van het  

leer aangeslepen. Hierdoor krijgt het leer een fijne structuur.

6  Birko-Flor® nubuck

Dit materiaal krijgt door een speciale eindbewerking een 

bovenlaag die er niet alleen uitziet als nubuckleer, maar ook 

zo aanvoelt.

7  Wolvilt

Ons hoogwaardige wolvilt is een 100% natuurproduct 

en bestaat uit schapenwol. Daardoor is het uiterst robuust 

en zeer luchtdoorlatend.

8  Vilt

Bij het door ons gebruikte vilt gaat het om een kunststof  

weefsel dat zeer scheurbestendig, soepel en luchtdoorla-

tend is.

9  Birko-vilt

Birko-vilt bestaat uit een celwolmengsel en kunstvezelvilt.  

Hierdoor kan het mengweefsel praktisch niet scheuren en is 

het toch luchtdoorlatend en huidvriendelijk.

DE birkenstock materialen

Het door ons gebruikte leer is bijzonder dik – ongeveer drie millimeter – en desondanks zacht. Het is ongespouwen en  

behoudt zo alle waardevolle natuurlijke eigenschappen. Wij gebruiken in plaats van kunststofdekkleuren alleen doorgeverfd 

leer – op die manier blijft het leer zijn open poriën behouden en blijft het luchtdoorlatend. Hoewel alle door ons gebruikte 

leersoorten natuurleer zijn, onderscheiden wij in deze catalogus de verschillende optiek en haptiek door de volgende  

benamingen.
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“madrid” viert 50-jarig jubileum

“om de natuurlijke functies van de voet te stimuleren en te behouden gebruiken 

wij de natuur als maatstaf.” Dit is de filosofie van Birkenstock® die al in 1896

bij de productie van de eerste flexibele voetbedinlegzolen tot uitdrukking 

kwam. De onafgebroken verderontwikkeling en de groeiende vraag naar de 

innovatieve producten leidden ertoe dat al in 1925 het blauwe voet-bed in 

aanzienlijke dagproductieaantallen werd vervaardigd. In 1963 combineerde 

de familieonderneming voor het eerst het bekend voetbed met een slipper – de 

gymnastiek slipper “Madrid” was geboren - en legde daarmee de basis voor het 

huidige succes van het merk.

ReclameaFBeeldiNG 1968

50
madridm

o
d

el

j
a

a
r



11 2013 birkenstock®

onze gymnastiek slipper “madrid” viert dit jaar met haar 50e verjaardag een groot 

jubileum. In 1963 introduceerde Birkenstock® deze slipper voor het eerst op de markt 

en startte daarmee een revolutie binnen de schoenenbranche waar toentertijd zeer  

slanke schoenen met spits toelopend tenengedeelte domineerden. Het aantal lief- 

hebbers dat zowel thuis als onderweg niet meer zonder het comfort van deze slipper 

kon, groeide continu, met name als compensatie voor de te nauwe modeschoenen met 

hoge hak. Ook vandaag de dag is de gymnastiek slipper wereldwijd nog zeer populair 

en is zij een van de populairste klassiekers onder de Birkenstock® modellen.

gymnastiek slippers “MADrID”

madrid antiek bruin natuurleer
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12 birkenstock® 2013 nnormale voeten  ssmalle voeten

madrid wit Birko-Flor® lak

n2 40 86 1  s2 40 86 3 
35-43

madrid wit Birko-Flor®

n0 40 73 1 s0 40 73 3 
35-46

madrid pearl white Birko-Flor® graceful

n9 40 15 1  s9 40 15 3 
35-43

madrid moonstone Birko-Flor® ice pearl

n4 40 84 1  s4 40 84 3 
35-43

madrid tango red Birko-Flor® lak

n3 40 11 1  s3 40 11 3 
35-43

madrid zilver Birko-Flor®

n0 40 41 1  s0 40 41 3 
35-43
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madrid khaki Birko-Flor® graceful

n2 39 52 1  s2 39 52 3 
35-43

madrid cherry Birko-Flor®

n0 40 74 1  s0 40 74 3 
35-43

madrid mocca Birko-Flor® nubuck

n0 40 09 1  s0 40 09 3 
35-46

madrid antiek bruin natuurleer

n4 40 31 1  s4 40 31 3 
35-46

madrid toffee Birko-Flor® graceful

n2 39 51 1  s2 39 51 3 
35-43

madrid habana natuurleer

n4 40 88 1   s4 40 88 3 
35-46
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artikel van echt leer 
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madrid onyx Birko-Flor® ice pearl

n4 40 78 1  s4 40 78 3 
35-43

madrid goud bruin Birko-Flor®

n0 40 40 1  s0 40 40 3 
35-43

madrid zwart Birko-Flor® lak

n0 40 30 1  s0 40 30 3 
35-43

madrid navy Birko-Flor® nubuck

n0 40 12 1  s0 40 12 3 
35-46

madrid zwart natuurleer

n2 39 53 1  s2 39 53 3 
35-46

madrid zwart Birko-Flor®

n0 40 79 1  s0 40 79 3 
35-46

artikel van echt leer 
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de gymnastiek slippers “madrid”

In vergelijking met andere slippers is het lopen op onze 

gymnastiek slippers verrassend anders, omdat meteen 

een hogere spieractiviteit merkbaar wordt. De onderlinge 

verhouding tussen riemen en voetbed zorgt ervoor dat 

bij elke stap de grijpreflex van de voet wordt geactiveerd, 

waardoor de voet- en kuitspieren worden gespannen. 

Daarna ontspannen de spieren weer. Op deze manier wor-

den tijdens het lopen door de voortdurende afwisseling 

van spieraanspanning en -ontspanning de voeten en  

benen getraind en de bloedcirculatie gestimuleerd.  

Bovendien wordt het bindweefsel verstevigd en de voet-

zool als “schokdemper” versterkt.

Dit zorgt voor een natuurlijke, correcte stand van de voet, 

verbetert de houding van het gehele lichaam en leidt 

daardoor uiteindelijk tot een verbetering van het welzijn.

als u niet van schoenen met hoge hakken kunt of wilt 

afzien, is het belangrijk dat u regelmatig voor com-

pensatie zorgt - met birkenstock®.

Het flexibele kurk-latex-voetbed van de gymnastiek slippers ondersteunt de natuurlijke afrolbeweging van de voet. Daarmee wor-

den alle voet- en kuitspieren getraind en versterkt – stap voor stap.
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de perfecte pasvorm

Bij de Birkenstock® teenslippermodellen is een perfecte pasvorm gegarandeerd. 

Dit type slipper bestaat al duizenden jaren lang, omdat de functie van de modellen  

altijd als optimale oplossing werd ervaren. De fijne constructie van onze teenslipper,  

die speciaal voor het diepe voetbed is ontwikkeld, is optimaal aan de anatomie  

van de voet aangepast. Een buitengewoon draagcomfort dat u van begin af aan 

zult voelen. De teenslipper van Birkenstock® wordt heel natuurlijk door de tenen 

omsloten en stuurt de tenen, die door het voortdurend dragen van te smal ge-

modelleerde modeschoenen vaak op pijnlijke wijze tegen elkaar worden gedrukt, 

terug in een natuurlijke houding.

daarom adviseren wij bij deze modellen de normale wijdte te kiezen. het voet- 

bed met de smalle wijdte is alleen voor zeer slanke voeten geschikt.
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teenslippers

De teenband die speciaal voor het diepe voetbed is ontwikkeld, is anatomisch gevormd 

en wordt zacht door de tenen omsloten. Zodoende biedt het u een aangenaam draag-

comfort dat u vanaf het begin zult voelen.

Gizeh habana natuurleer
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Gizeh wit Birko-Flor® lak

n5 43 76 1  35-43
s5 43 76 3 30-41

Gizeh wit Birko-Flor®

n0 43 73 1  35-46
s0 43 73 3 35-41  

Gizeh pearl white Birko-Flor® graceful

n9 43 87 1  35-43
s9 43 87 3 30-41

Gizeh moonstone Birko-Flor® ice pearl

n8 43 89 1  35-43
s8 43 89 3 30-41

Gizeh tango red Birko-Flor® lak

n7 43 19 1  35-43
s7 43 19 3 35-41  

Gizeh zilver Birko-Flor®

n0 43 85 1  35-43
s0 43 85 3 30-41

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten
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Kairo khaki Birko-Flor® nubuck

n0 47 21 1  35-46
s0 47 21 3 35-41

Gizeh cherry Birko-Flor®

n0 43 74 1  35-43
s0 43 74 3 35-41

Gizeh stone Birko-Flor® nubuck

n0 43 39 1  35-46
s0 43 39 3 35-41  

Gizeh khaki Birko-Flor® graceful

n8 45 23 1  35-43
s8 45 23 3 35-41  

Gizeh antiek bruin natuurleer

n7 43 78 1  35-46
s7 43 78 3 35-41  

Gizeh tabacco bruin natuurleer

n9 43 81 1  35-46
s9 43 81 3 35-41  

t
e

e
n

s
l

ip
p

e
r

s

artikel van echt leer 
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Gizeh goud bruin Birko-Flor®

n1 43 94 1  35-43
s1 43 94 3 35-41

Gizeh mocca Birko-Flor® nubuck

n0 43 75 1  35-46
s0 43 75 3 30-41

Gizeh toffee Birko-Flor® graceful

n8 45 22 1  35-43
s8 45 22 3 35-41  

Gizeh habana natuurleer

n7 43 83 1  35-46
s7 43 83 3 35-41  

medina turf natuurleer

n0 46 01 1  35-46
s0 46 01 3 35-41  

Yara habana natuurleer

n 0 13 39 1  s 0 13 39 3 
35-43

Een model 
alle maten

artikel van echt leer 
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Yara antiek bruin natuurleer

n 0 13 38 1  s 0 13 38 3 
35-43

het origineel
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Gizeh onyx Birko-Flor® ice pearl

n8 43 80 1  35-43
s8 43 80 3 30-41

Gizeh blauw Birko-Flor®

n1 43 62 1  35-46
s1 43 62 3 35-41  

Gizeh zwart Birko-Flor®

n0 43 69 1  35-46
s0 43 69 3 30-41

Gizeh zwart Birko-Flor® lak

n0 43 66 1  35-43
s0 43 66 3 35-41

Kairo jet black nubuckleer

n 0 47 10 1  35-46
s 0 47 10 3 35-41

medina zwart natuurleer

n0 46 36 1  35-46
s0 46 36 3 35-41

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten

artikel van echt leer 
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Krappe schoenen belemmeren de natuurlijke stapafwikkeling.

Natuurlijke  stapafwikkeling

bewegingsvrijheid  
VOOr DE VOETEN 

Veel schoenen hebben een veel te nauwe pasvorm voor 

de natuurlijke vorm van de voeten. Ze belemmeren de 

natuurlijke stapafwikkeling, beperken de voet- en been-

spieren in hun functie, drukken de tenen tegen elkaar en 

belasten de voet slechts op enkele punten. De mogelijke 

gevolgen zijn pijn, vervormingen van de voeten en ver-

zwakking van spieren, pezen en banden.

Het originele Birkenstock® voetbed verdeelt het 

lichaamsgewicht gelijkmatig over de voeten en biedt de 

voet de bewegingsrui te die hij van nature nodig heeft.  

Omdat ieder mens een andere voetvorm heeft, biedt  

Birkenstock® haar diepe voetbed aan in twee breedtes: 

de normale breedte voor normale voeten en de smalle 

breedte voor smalle voeten. Om een optimale pasvorm 

te garanderen, hebben we het bovenmateriaal perfect 

afgestemd op de breedte van het diepe voetbed. In 

combinatie met de verstelmogelijkheden van de riemen 

via de gespen kunnen onze modellen individueel op de 

voeten worden afgestemd. Bij de keuze van de schoenen 

moet er altijd op worden gelet dat er voldoende ruimte 

is in hak- en tenengebied.
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goede houvast

Dankzij de verstelbare riemen en het ontwerp dat op de voet is afgestemd, 

biedt het model “Florida” u in elke situatie een goede houvast. De gespen zijn 

dusdanig gevormd, dat ze niet indrukken en optimaal comfort bieden.
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drie riemen slippers

Het model “Florida” combineert functionaliteit met optimale pasvorm. Via de drie riemen  

kan het model individueel worden ingesteld en garandeert het in combinatie met het 

Birkenstock® voetbed een hoog draagcomfort.

Florida tabacco bruin natuurleer
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een aantal florida modellen is ook leverbaar met zacht voetbed. zie pagina 60.
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Pisa wit Birko-Flor®

n0 75 73 1  s0 75 73 3 
35-43

Florida wit Birko-Flor®

n0 54 73 1  s0 54 73 3 
35-43

Orlando pearl white Birko-Flor® graceful

n0 86 89 1  s0 86 89 3 
35-43

Florida moonstone Birko-Flor® ice pearl

n0 53 81 1  s0 53 81 3 
35-43

Florida cherry Birko-Flor®

n0 54 74 1  s0 54 74 3 
35-43

Florida zilver Birko-Flor®

n9 54 38 1  s9 54 38 3 
35-43
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Orlando goud bruin Birko-Flor®

n0 86 60 1  s0 86 60 3 
35-43

Florida khaki Birko-Flor® graceful

n4 53 73 1  s4 53 73 3 
35-43

Florida habana natuurleer

n0 53 86 1  s0 53 86 3 
35-43

Florida tabacco bruin natuurleer

n4 53 74 1  s4 53 74 3 
35-43

Pisa blauw Birko-Flor®

n0 75 80 1  s0 75 80 3 
35-43

Florida blauw Birko-Flor®

n0 54 75 1  s0 54 75 3 
35-43

d
r

ie
 r

ie
m

e
n

 s
l

ip
p

e
r

s

artikel van echt leer 



28 birkenstock® 2013 nnormale voeten  ssmalle voeten

Orlando basalt nubuckleder

n0 86 33 1  s0 86 33 3 
35-43

Florida onyx Birko-Flor® graceful

n0 53 80 1  s0 53 80 3 
35-43

Florida zwart Birko-Flor®

n0 54 79 1  s0 54 79 3 
35-43

Florida zwart Birko-Flor® lak

n1 54 42 1  s1 54 42 3 
35-43

Orlando zwart natuurleer

n0 86 90 1  s0 86 90 3 
35-43

Pisa zwart Birko-Flor®

n0 75 03 1  s0 75 03 3 
35-43

artikel van echt leer 
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Natuurlijke ondergrond: 

gewichtsverdeling over de gehele zool.

Birkenstock® voetbed:

komt overeen met de natuurlijke voetafdruk in het zand.

Harde ondergrond:  
gewichtsverdeling over slechts drie punten.

EEN IDEE VAN DE NATUUr  – 

uitgewerkt door birkenstock® 

De voet is van nature gemaakt om blootsvoets te lopen 

op verschillende natuurlijke ondergronden, zoals aarde, 

zand en gras. Deze veelzijdige ondergronden zijn  

bijzonder belangrijk voor het functioneren van onze 

voeten, omdat alle delen van de voet op een heel na-

tuurlijke wijze worden getraind. Wanneer de voet op 

een zachte ondergrond wordt geplaatst, creëert hij zijn 

eigen voetbed waardoor hij veilig en stabiel staat. Bo-

vendien wordt het lichaamsgewicht gelijkmatig over 

het gehele oppervlak van de voetzool verdeeld. Het 

werk van de tenen is daarbij bijzonder belangrijk; zij  

fungeren als een grijper en staan garant voor een  

veilige stapafwikkeling. Door het continu creëren van 

voetafdrukken en het afrollen van de voet tijdens 

het lopen over de natuurlijke ondergrond worden de  

spieren continu gemasseerd. Daardoor worden zowel 

de voet- als de kuitspieren getraind en de doorbloeding 

gestimuleerd. Helaas is deze natuurlijke voetgymnastiek 

op onze huidige, harde ondergronden niet mogelijk.

Het Birkenstock® voetbed past het principe van het lo-

pen op blote voeten toe. Dat is als een nabootsing van 

een natuurlijke voetafdruk in het zand is, heeft daardoor 

dezelfde werking als op blote voeten lopen. Door zijn 

anatomische vorm ondersteunt het de voet optimaal bij 

de natuurlijke stapafwikkeling. Voeten, gewrichten en rug 

worden minder belast. Tegelijkertijd worden zowel de 

voet als de beenspieren getraind.
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geselecteerd leer

Voor onze leren modellen gebruiken wij uitsluitend rundleer met een dikte van 2,8 

tot 3 millimeter. Door onze hoge kwaliteit blijven alle waardevolle eigenschappen, 

zoals de karakteristieke oppervlaktestructuur, de robuustheid en de lange levens-

duur van dit natuurlijke materiaal behouden.
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twee riemen slippers

Het model “Arizona” is al vele jaren wereldwijd een van de meest populaire slipper-mo- 

dellen. Zowel tijdens het werk als ook in de vrije tijd kunt u de veelzijdige Birkenstock®

klassieker vaak aantreffen. Door de grote variëteit aan materialen en kleuren is dit mo-

del een slipper voor jong en oud.

arizona blauw gladleer
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een aantal arizona modellen is ook leverbaar met zacht voetbed. zie pagina 60.
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arizona wit gladleer

n0 51 13 1  s0 51 13 3 
35-50

arizona wit Birko-Flor®

n0 51 73 1  s0 51 73 3 
35-48

arizona taupe veloursleer

n0 51 46 1  s0 51 46 3 
35-48

Nevada wit Birko-Flor®  I  kinderen

n0 49 73 1  s0 49 73 3 
24-34  

Nevada khaki Birko-Flor® nubuck  I  kinderen

n0 49 29 1  s0 49 29 3 
24-34

arizona stone Birko-Flor® nubuck

n1 51 21 1  s1 51 21 3 
35-48

artikel van echt leer 
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arizona antiek bruin natuurleer

n0 52 89 1  s0 52 89 3 
35-46

arizona tabacco bruin natuurleer

n3 52 20 1  s3 52 20 3 
35-46

arizona donker bruin Birko-Flor®

n0 51 70 1  s0 51 70 3 
35-48

arizona mocca Birko-Flor® nubuck

n1 51 18 1  s1 51 18 3 
26-48

arizona donker bruin gladleer

n0 51 10 1  s0 51 10 3 
35-50

arizona turf natuurleer

n6 51 22 1  s6 51 22 3 
35-48

Een model 
alle maten
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artikel van echt leer 
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arizona habana natuurleer

n 0 52 53 1  s 0 52 53 3 
35-50

Zürich habana natuurleer

n2 50 21 1  s2 50 21 3 
35-46

arizona blauw Birko-Flor® 

n0 51 75 1  s0 51 75 3 
35-48

arizona mocca veloursleer

n0 51 90 1  s0 51 90 3 
35-46

arizona basalt nubuckleder

n0 51 33 1  s0 51 33 3 
35-48

arizona blauw gladleer

n0 51 15 1  s0 51 15 3 
35-50

artikel van echt leer 
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Zürich taupe veloursleer

n0 50 46 1  s0 50 46 3 
35-46

het origineel t
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arizona navy Birko-Flor® nubuck   I  kinderen

n1 51 20 1  s1 51 20 3 
26-34

Nevada zwart Birko-Flor®   I  kinderen

n0 49 79 1  s0 49 79 3 
24-34

arizona zwart Birko-Flor®

n0 51 79 1  s0 51 79 3 
35-48

arizona zwart natuurleer

n 5 52 11 1  s 5 52 11 3 
35-48

arizona zwart gladleer

n0 51 19 1  s0 51 19 3 
35-50

arizona basalt Birko-Flor® nubuck

n6 51 16 1  s6 51 16 3 
35-48

nnormale voeten  ssmalle voetenartikel van echt leer 
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WelZijN   
VAN TOp TOT TEEN

Wat hebben gezonde voeten met ons welzijn te maken? 

Vaak heel veel. Want onze voeten zijn de basis voor een 

gezonde lichaamshouding. Daar steunt ons complete 

lichaam op, ze houden het continu in evenwicht en com-

penseren oneffenheden bij elke stap. Als ons voeten- 

systeem echter door gebrek aan beweging, fout schoeisel 

of verkeerde belasting in zijn functie wordt belemmerd, 

ontstaat er een kettingreactie: de lichaamsassen raken in 

hun geheel uit balans – van de voet-, knie- en heupge- 

wrichten tot aan de lenden- en halswervelkolom. rug-, 

knie- en heupklachten kunnen het gevolg zijn, evenals 

schouder- en hoofdpijn. En dat terwijl het helemaal niet 

zo ingewikkeld is om onze voeten een handje te helpen. 

Want door het flexibele Birkenstock® voetbed worden 

onze voeten bij elke stap getraind: de teengrijper  

stimuleert een grijpreflex waardoor de teen- en kuit-

spieren worden aangespannen. Daarna ontspannen de 

spieren weer. Op deze manier worden tijdens het lopen 

door de voortdurende afwisseling van spieraanspanning 

en -ontspanning de voeten en benen getraind en de 

bloedcirculatie gestimuleerd. Bovendien wordt het 

bindweefsel verstevigd en de voetzool als “schokdemper” 

versterkt. Dit zorgt voor een natuurlijke, correcte stand van 

de voet, verbetert de houding van het gehele lichaam 

 en leidt daardoor uiteindelijk tot een beter welzijn.

Het lopen in schoenen met hoge hakken zorgt voor een 

onnatuurlijke houding: het bekken kantelt naar voren en 

de wervelkolom wordt veel sterker gebogen. Dat kan re-

sulteren in ernstige rugklachten en schade aan de tus-

senwervelschijven.

Halswervelkolom

Lendenwervelkolom

Heupgewricht

Kniegewricht

Voetgewricht
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Het lichaamsgewicht wordt 
gedragen door het grote hielbeen.

Het lichaamsgewicht wordt op 
onnatuurlijke wijze naar voren  
verplaatst.



38 birkenstock® 2013

individueel instelbaar

Net als bij alle modellen hechten wij de grootste waarde aan de individuele 

verstelbaarheid bij de riemen. Zo kan via de gesp ook de hielriem op de persoonlijke 

wensen worden afgesteld.

aanwijzing: let erop dat de hielriem niet te strak is aangetrokken, omdat uw 

voet anders in het bed te ver naar voren wordt geschoven.
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sandalen

Onze sandalen met hielriem bieden u in elke willekeurige situatie goede houvast – on-

geacht of u ze tijdens werk of vrije tijd gebruikt. De pasvorm van de hielriem is optimaal 

aangepast aan de vorm van de voet, zodat u tijdens het stappen, lopen en staan opti-

male houvast hebt.
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milano zwart natuurleer

een aantal milano modellen is ook leverbaar met zacht voetbed. zie pagina 60.
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Bali wit gladleer

n0 85 13 1  s0 85 13 3 
35-43

milano wit Birko-Flor®

n0 34 73 1  s0 34 73 3 
35-46

Rio moonstone Birko-Flor® ice pearl  I  kinderen

n4 31 47 1  s4 31 47 3 
24-34

Roma wit Birko-Flor®  I  kinderen

n0 33 73 1  s0 33 73 3 
24-34  

Rio wit Birko-Flor®

n0 31 73 1  s0 31 73 3 
35-43

Rio pearl white Birko-Flor® graceful  I  kinderen

n4 31 84 1  s4 31 84 3 
24-34  

artikel van echt leer 
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Roma khaki Birko-Flor® nubuck  I  kinderen

n0 33 12 1  s0 33 12 3 
24-34

Rio zilver Birko-Flor®

n0 31 89 1  s0 31 89 3 
24-40

milano mocca Birko-Flor® nubuck

n6 34 50 1  s6 34 50 3 
35-48

milano donker bruin Birko-Flor®

n0 34 70 1  s0 34 70 3 
35-46

milano donker bruin gladleer

n0 34 10 1  s0 34 10 3 
35-50

Roma mocca Birko-Flor® nubuck  I  kinderen

n0 33 00 1  s0 33 00 3 
24-34

Een model 
alle maten
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artikel van echt leer 
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milano blauw Birko-Flor® 

n0 34 75 1  s0 34 75 3 
35-48

milano habana natuurleer

n0 34 87 1  s0 34 87 3 
35-46

Roma blauw Birko-Flor®  I  kinderen

n1 33 62 1  s1 33 62 3 
24-34  

milano basalt Birko-Flor® nubuck

n6 34 51 1  s6 34 51 3 
35-48

milano zwart Birko-Flor®

n0 34 79 1  s0 34 79 3 
35-46

Rio onyx Birko-Flor® ice pearl  I  kinderen

n4 31 43 1  s4 31 43 3 
24-34  

artikel van echt leer 



43 2013 birkenstock®nnormale voeten  ssmalle voeten

milano zwart natuurleer

n 2 34 24 1  s 2 34 24 3 
35-46

milano zwart gladleer

n 0 34 19 1  s 0 34 19 3 
35-48

Bali zwart gladleer

n0 85 19 1  s0 85 19 3 
35-43

Rio zwart Birko-Flor®

n0 31 79 1  s0 31 79 3 
35-43

Roma zwart Birko-Flor®  I  kinderen

n0 33 79 1  s0 33 79 3 
24-34  
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artikel van echt leer 
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zachtheid bij elke stap

De EVA-zool biedt u op elke ondergrond een veilige en goede houvast. Bovendien 

zorgt de zool voor een dempende werking en dempt al uw stappen op zachte wijze. 

Aan het typische enkelpatroon met de “Birk”-merknaam herkent u het origineel.
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clogs 

Voor onze clogs wordt uitsluitend leer van de allerhoogste kwaliteit gebruikt met een 

dikte van 2,8 tot 3 mm. De verstelbaarheid van de riem zorgt voor de optimale pasvorm. 

Daardoor zijn de clogs comfortabele begeleiders voor vele gelegenheden.

Boston tabacco bruin natuurleer
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een aantal boston modellen is ook leverbaar met zacht voetbed. zie pagina 60.
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Boston tabacco bruin natuurleer

n9 60 81 1  s9 60 81 3 
26-46     

Boston wit gladleer

n0 60 13 1  s0 60 13 3 
35-50

Boston antiek bruin natuurleer

n7 60 89 1  s7 60 89 3 
35-46

Boston taupe veloursleer

n0 60 46 1  s0 60 46 3 
35-48

Boston donker bruin gladleer

n0 60 10 1  s0 60 10 3 
35-50

Boston habana natuurleer

n8 60 13 1  s8 60 13 3 
26-48

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten

nnormale voeten  ssmalle voetenartikel van echt leer 
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Boston turf natuurleer

n2 60 34 1  s2 60 34 3 
35-48

Boston mocca veloursleer

n0 60 90 1  s0 60 90 3 
35-48

Boston blauw gladleer

n0 60 15 1  s0 60 15 3 
35-48

Boston basalt nubuckleder

n0 60 33 1  s0 60 33 3 
35-48

Boston zwart natuurleer

n0 59 46 1  s0 59 46 3 
35-48

Boston zwart gladleer

n0 60 19 1  s0 60 19 3 
35-50

nnormale voeten  ssmalle voeten
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artikel van echt leer 
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gewoon makkelijk

Ook bij onze gesloten modellen hechten wij waarde aan individuele verstelmogelijk- 

heden. Via de veters kunnen ze gemakkelijk aan de verschillende voetvormen 

worden aangepast.
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schoenen

Onze nieuwe modellen vormen een verderontwikkeling van de clog naar de gesloten  

Birkenstock® en hebben een tijdloos klassiek karakter. Het zachte veloursleder sluit zacht

om uw voeten en zorgt voor een aangenaam draagcomfort.

nieuw

dundee taupe veloursleer
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london tabacco bruin natuurleer

n0 66 85 1  s0 66 85 3 
35-48     

dundee taupe veloursleer

n6 92 05 1  s6 92 05 3 
35-46

maine mocca veloursleer

n6 72 04 1  s6 72 04 3 
35-46

maine rubber veloursleer

n6 72 01 1  s6 72 01 3 
35-46

dundee mocca veloursleer

n6 92 06 1  s6 92 06 3 
35-46

london habana natuurleer

n0 66 62 1  s0 66 62 3 
35-48   

nnormale voeten  ssmalle voeten

nieuwnieuw

nieuw

nieuw

artikel van echt leer 
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dundee zwart veloursleer

n6 92 07 1  s6 92 07 3 
35-46

maine zwart veloursleer

n6 72 05 1  s6 72 05 3 
35-46

london zwart natuurleer

n0 66 96 1  s0 66 96 3 
35-48    

nnormale voeten  ssmalle voeten
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nieuwnieuw

artikel van echt leer 

De gesloten modellen van Birkenstock® zijn uniek in de wijze waarop ze gemaakt zijn. Er zijn slechts enkele losse onderdelen

nodig om deze Birkenstock® modellen te maken. Door de tijdloze vormgeving en de natuurlijke uitstraling kunnen ze 

worden gedragen bij de meest uiteenlopende outfits en gelegenheden. Het draait natuurlijk allemaal om het anatomische 

gevormde Birkenstock® voetbed dat als een nabootsing van een natuurlijke voetafdruk in het zand is gemaakt en hetzelfde 

effect heeft als op blote voeten lopen - voeten, enkels en rug worden ontzien.

Wanneer u nog meer gesloten schoenen met het unieke Birkenstock® comfort zoekt, dan moet u eens een kijkje nemen 

op de collectie van ons licentiemerk Footprints (www.footprints.de).



52 birkenstock® 2013

exquisiet 

De goudkleurige letters die in het hoogwaardige nappaleer zijn ingeperst, onder- 

strepen het exclusieve ontwerp van deze modellen. Om de fraaie uitstraling te 

completeren, zijn ook de buitenkanten van het voetbed bekleed met nappaleer.
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exquisiet-modellen

Handgemaakte kwaliteit en individualiteit - die eigenschappen worden weerspiegeld in 

onze Exquisiet-modellen. Hier treft u de bijzonderheden aan in de details. Geselecteerd, 

bijzonder hoogwaardig en rond drie millimeter dik leer wordt bij deze serie toegepast. 

De kurk-latex-kern van het Birkenstock® voetbed is zorgvuldig met de hand met fijn 

nappaleer bekleed.

monterey zwart gladleer
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Boston donker bruin gladleer

n3 60 34 1  s3 60 34 3 
35-46     

het origineel
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Boston zwart gladleer

n3 60 36 1  s3 60 36 3 
35-46     

monterey donker bruin gladleer

n0 89 09 1  s0 89 09 3 
35-48 

monterey zwart gladleer

n0 89 19 1  s0 89 19 3 
35-46  

Gizeh zwart gladleer

n0 43 86 1  s0 43 86 3 
35-43 

Oslo zwart gladleer

n0 30 19 1  s0 30 19 3 
35-48

milano zwart gladleer

n0 34 16 1  s0 34 16 3 
35-48

e
x

q
u

is
ie

t-
m

o
d

e
l

l
e

n

artikel van echt leer 
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klassiek model

Het model “Boston” beschikt over een riem met een gesp voor individuele verstel- 

baarheid – en daarmee optimale pasvorm. De dekzool uit veloursleer zorgt voor 

een soepel draagcomfort en een goed voetklimaat.
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Met onze vilt modellen kunt u volop genieten van het Birkenstock® comfort tijdens het 

koude seizoen. Het zachte bovenmateriaal is luchtdoorlatend, huidvriendelijk en zorgt 

voor een aangenaam voetklimaat.

vilt modellen

Boston cacao Wollfiz
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amsterdam anthraciet vilt

het origineel
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amsterdam lichtgrijs vilt

n5 59 11 1 35-46  
s5 59 11 3 26-46

Boston beige wolvilt

n1 60 57 1  s1 60 57 3 
35-43

Boston cacao wolvilt

n1 60 58 1  s1 60 58 3 
35-46

amsterdam anthraciet vilt

n5 59 12 1  35-46
s5 59 12 3 26-46

Boston grijs Birko-vilt

n0 60 86 1  s0 60 86 3 
35-48

Boston anthraciet wolvilt

n1 60 37 1  s1 60 37 3 
35-46

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten
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zacht voetbed

Basis voor het zachte voetbed is het klassieke, diepe voetbed van kurk. Tussen het 

flexibele, met robuust natuurjute versterkte kurk-latex-mengsel en de dekzool van 

veloursleer is echter nog extra een schuimlaag verwerkt. Miljoenen kleine lucht- 

belletjes zorgen ervoor dat de laag altijd weer terugkeert in zijn oorspronkelijke 

vorm, wat u een vulling met een lange levensduur garandeert.

 
 

Veloursleren- 
dekzool

Om een extra demping te  
kunnen bieden is in het originele 
Birkenstock® voetbed een 
Natuurlatex-schuimlaag verwerkt.

Bovenste 
jutelaag

Kurklatex- 
kern

Onderste 
jutelaag

EVA- 
zool

gegarandeerd 
zacht 

loopgevoel
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modellen met een zacht voetbed

Elke voet is weer anders gevormd en vraagt om individuele oplossingen. Voor bijzonder 

gevoelige voeten bieden wij u een aantal modellen met een ingewerkt zacht voetbed 

dat wij over een periode van meerdere jaren op intensieve wijze hebben ontwikkeld.

Tijdens het dragen van een model met een zacht voetbed zult u meteen merken dat 

uw voeten zacht ingebed worden en u zo een aangenaam, zacht draagcomfort bieden.

Florida wit Birko-Flor®  I  zacht voetbed
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Boston wit gladleer  I  zacht voetbed

n 0 60 43 1  s 0 60 43 3 
35-48

Florida wit Birko-Flor®  I  zacht voetbed

n0 54 06 1  s0 54 06 3 
35-43

arizona blauw Birko-Flor®  I  zacht voetbed

n0 51 06 1  s0 51 06 3 
35-48

Florida blauw Birko-Flor®  I  zacht voetbed

n5 54 71 1  s5 54 71 3 
35-43

Pisa navy Birko-Flor® nubuck  I  zacht voetbed

n0 75 44 1  s0 75 44 3 
35-43

Boston blauw gladleer  I  zacht voetbed

n7 60 87 1  s7 60 87 3 
35-48

nnormale voeten  ssmalle voetenartikel van echt leer 



63 2013 birkenstock®nnormale voeten  ssmalle voeten

z
a

c
h

t
 v

o
e

t
b

e
d

Florida zwart Birko-Flor®  I  zacht voetbed

n0 53 01 1  s0 53 01 3 
35-43

arizona basalt Birko-Flor® nubuck  I  zacht voetbed

n0 52 87 1  s0 52 87 3 
35-48

Florida zwart gladleer  I  zacht voetbed

n1 54 47 1  s1 54 47 3 
35-43

arizona zwart Birko-Flor®  I  zacht voetbed

n5 51 25 1  s5 51 25 3 
35-48

Boston zwart gladleer  I  zacht voetbed

n0 60 41 1  s0 60 41 3 
35-48

milano buffalo black Birko-Flor® generfd  I  zacht voetbed

n0 34 46 1  s0 34 46 3 
35-48

artikel van echt leer 
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arizona bruin gladleer  I  zacht voetbed

het origineel
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arizona bruin gladleer  I  zacht voetbed

n5 51 03 1  s5 51 03 3 
35-48

Boston bruin gladleer  I  zacht voetbed

n2 60 22 1  s2 60 22 3 
35-48

de voordelen van een zacht voetbed

Onze modellen met zacht voetbed bieden uw voeten extra comfort bij elke stap die u zet. De schuimstofkern die in het 

voetbed is verwerkt, zorgt, als aanvulling op de dempende EVA-zool, ervoor dat uw stappen zacht worden gedempt. In 

combinatie met het anatomisch gevormde Birkenstock® voetbed ervaart u een aangenaam en comfortabel loopgevoel.

 

gegarandeerd 
zacht  

loopgevoel
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artikel van echt leer 
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Veloursleren- 
dekzool

Om een extra demping 
te kunnen bieden is in 
het originele Birkenstock® 
voetbed een latex-schuim-
laag verwerkt.

Bovenste 
jutelaag

Kurklatex- 
kern

Onderste 
jutelaag

EVA- 
zool

superloopzool

De superloopzool bestaat uit twee onderdelen: een sterk schokdempende tussen- 

zool van EVA (ethylvinylacetaat) en een antislip-loopzool van rubber die gecerti- 

ficeerd is volgens EN ISO 13287:2007, SrC. De loopzool is bovendien olie- en 

vetbestendig.

 

gegarandeerd 
stevige houding
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superloopzool modellen

Juist in de typische loop- en staberoepen zoals in de horeca, in artsen- en massage- 

praktijken of in het ziekenhuis zijn Birkenstock® modellen met een superloopzool erg 

populair.

In combinatie met het flexibele diepe voetbed van kurk zorgen de superloopmodellen 

voor uitzonderlijke dempingseigenschappen. De energie van elke stap wordt op deze 

manier zacht opgevangen en oneffenheden worden gecompenseerd. Zo geniet u niet 

alleen van het unieke Birkenstock® comfort, maar staat u tijdens uw werk ook altijd

stevig in uw schoenen.

Tokio wit gladleer  I  superloop
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monterey wit gladleer  I  superloop

n0 89 13 4  s0 89 13 6 
35-48    

Florida wit gladleer  I  superloop

n0 54 13 4  s0 54 13 6 
35-46

Tokio wit gladleer  I  superloop

n0 61 13 4  s0 61 13 6 
35-48     

milano wit gladleer  I  superloop

n0 34 13 4  s0 34 13 6 
35-48   

london wit gladleer  I  superloop

n0 66 13 4  s0 66 13 6 
35-48     

Boston wit gladleer  I  superloop

n0 60 13 4  s0 60 13 6 
35-48   

nnormale voeten  ssmalle voetenartikel van echt leer 
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monterey zwart gladleer  I  superloop

n1 89 19 4  s1 89 19 6 
35-48

Florida zwart gladleer  I  superloop

n0 54 19 4  s0 54 19 6 
35-46

milano zwart gladleer  I  superloop

n0 34 19 4  s0 34 19 6 
35-48    

Tokio zwart gladleer  I  superloop

n0 61 19 4  s0 61 19 6 
35-48  

london zwart gladleer  I  superloop

n0 66 19 4  s0 66 19 6 
35-48     

Boston zwart gladleer  I  superloop

n0 60 19 4  s0 60 19 6 
35-48  

nnormale voeten  ssmalle voeten
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colours

Behalve onze tijdloos moderne modellen in naturelkleuren, heeft u bij ons ook  

keuze uit geselecteerde klassiekers in seizoenskleuren. Let erop dat deze modellen  

vanwege het seizoen slechts gedurende een bepaalde periode leverbaar zijn.
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In de seizoenscollectie van Birkenstock® schitteren de kleuren. Frisse kleuren als orange,

kiwi en pink geven de toon aan en doen u verlangen naar het warme seizoen.

colours • SEIZOENSKLEUrEN

nieuw

Gizeh oasis natuurleer antiek

c
o

l
o

u
r

s
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Gizeh Orange natuurleer antiek*

n8 45 12 1  35-43    
s8 45 12 3 35-41

madrid orange natuurleer antiek*

n2 39 40 1  s2 39 40 3 
35-43

madrid oasis natuurleer antiek*

n2 39 80 1  s2 39 80 3 
35-43  

Gizeh oasis natuurleer antiek*

n8 45 61 1  35-43 
s8 45 61 3 35-41  

Gizeh scuba blue natuurleer antiek*

n8 45 62 1  35-43   
s8 45 62 3 35-41  

madrid scuba blue natuurleer antiek*

n2 39 81 1  s2 39 81 3 
35-43  

nieuw
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nnormale voeten  ssmalle voeten

nieuw

nieuw nieuw

artikel van echt leer 
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nieuw

madrid scuba blue natuurleer antiek*

c
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het origineel
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nieuw

Gizeh lavendel natuurleer antiek*

het origineel



75 2013 birkenstock®

Gizeh orchidee natuurleer antiek*

n8 45 13 1  35-43  
s8 45 13 3 35-41

madrid orchidee natuurleer antiek*

n2 39 41 1  s2 39 41 3 
35-43

madrid lavendel natuurleer antiek*

n2 39 82 1  s2 39 82 3 
35-43

Gizeh lavendel natuurleer antiek*

n8 45 63 1  35-43
s8 45 63 3 35-41

Gizeh pink Birko-Flor® lak*

n8 45 60 1  35-43    
s8 45 60 3 30-41

madrid pink Birko-Flor® lak*

n2 39 83 1  s2 39 83 3 
35-43  

nnormale voeten  ssmalle voeten
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Een model 
alle maten

nieuwnieuw

nieuwnieuw

artikel van echt leer 
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madrid orange Birko-Flor® lak*

het origineel
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Gizeh blue Birko-Flor® lak*

n8 45 20 1  35-43 
s8 45 20 3 30-41

madrid blue Birko-Flor® lak*

n2 39 48 1  s2 39 48 3 
35-43  

Gizeh kiwi Birko-Flor® lak*

n7 43 53 1  35-43    
s7 43 53 3 30-41

madrid kiwi Birko-Flor® lak*

n2 40 34 1  s2 40 34 3 
35-43  

Gizeh orange Birko-Flor® lak*

n3 43 37 1  35-43   
s3 43 37 3 30-41

madrid orange Birko-Flor® lak*

n0 40 89 1  s0 40 89 3 
35-43  

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten

Een model 
alle maten
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Gizeh lilac Birko-Flor® lak*

n8 45 21 1  35-43 
s8 45 21 3 30-41

madrid lilac Birko-Flor® lak*

n2 39 50 1  s2 39 50 3 
35-43  

madrid rose red Birko-Flor® graceful*

n2 39 47 1  s2 39 47 3 
35-43  

Gizeh rose red Birko-Flor® graceful*

n8 45 19 1  35-43  
s8 45 19 3 30-41

Rio rosa Birko-Flor® graceful  I  kinderen*

n4 31 91 1  s4 31 91 3 
24-34  

Rio rose red Birko-Flor® graceful  I  kinderen*

n4 31 92 1  s4 31 92 3 
24-34  

nnormale voeten  ssmalle voeten
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Een model 
alle maten

Een model 
alle maten
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Gizeh rosa Birko-Flor® graceful*

n8 45 18 1  35-43 
s8 45 18 3 30-41

madrid rosa Birko-Flor® graceful*

n2 39 46 1  s2 39 46 3 
35-43

Gizeh baby blue Birko-Flor® graceful*

n8 45 64 1  35-43 
s8 45 64 3 30-41

madrid baby blue Birko-Flor® graceful*

n2 39 84 1  s2 39 84 3 
35-43

Rio baby blue Birko-Flor® graceful  I  kinderen*

n7 31 07 1  s7 31 07 3 
24-34  

nnormale voeten  ssmalle voeten
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Een model 
alle maten
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Een model 
alle maten

nieuwnieuw

nieuw
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Op een harde, vlakke ondergrond steunt de voet puntsgewijs alleen op de hiel en 

de bal van de voet. Met het Blaue Fußbett® heeft de voet een groter stapvlak. De 

belasting is gelijkmatiger verdeeld en bijgevolg geringer.

1
Het natuurlijke stapspoor in de zachte bodem. 

De voet komt volledig op de grond te liggen. De welving in de middelvoet wordt  

ondersteund. 

2
Voet op een harde, effen ondergrond.

De voet raakt de grond alleen van voren en van achteren. De middelvoetswelving 

wordt niet ondersteunt - hij zakt weg. 

 

3 
Voet met Blauem Fußbett®.

De dalende voet wordt teruggevoerd naar de natuurlijke welving. De voet raakt de 

grond met een groot oppervlak. De voorvoet wordt ontlast.



81 2013 birkenstock®

Traditon
voor schoenen 

met hak

Tradition normaal

n 0 10 00 1   
35-48  

Tradition middel

m 0 10 00 2   
35-48

Tradition smal

s 0 10 00 3   
35-48  

Sport normaal

n 0 11 00 1   
24-48

Sport middel

m 0 11 00 2   
24-48

Sport smal

s 0 11 00 3   
35-48

Sport
voor schoenen 
met kleine of 

zonder hakken

De hielbak omsluit in natuurlijke vorm de voet, 
ondersteunt de hiel en zorgt voor een goede 
schokabsorptie.

Zeer dunne en flexibele randen 
scheppen hoog draagcomfort en 
passen zich aan elke schoenvorm 
aan. 

De welving onder de bal, de longitudinale 
welvingsteun en de zijdelingse steun ont-
lasten en brengen de voet weer in zijn  
natuurlijke vorm.

precies gevormde schaalconstructies 
ondersteunen de longitudinale wel- 
ving en beschermen de hele voet.

het blaue fussbett® • VOETCOMFOrT IN ALLE SCHOENEN

Met het flexibele, blauwe voetbed kunt u ook in veel verschillende schoenen genieten 

van het Birkenstock® comfort. Omdat veel mensen met dezelfde schoengrootte dikwijls 

verschillend lange tenen hebben, beschikt het flexibele Blaue Fußbett® over een ¾-lengte. 

Op deze wijze wordt een optimale pasvorm gegarandeerd, zonder op de lengte van de 

voorvoet en de vorm van de schoenpunt te moeten letten. De schoengrootte kan zo van 

de voetbedbreedte afwijken. Daarom is het zeer belangrijk dat de schoen op voorhand 

zorgvuldig gepast wordt.
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Het voetbed maakt het verschil: De Birkenstock® inleg zolen onderscheiden zich door 

hun op de anatomie van de voet afgestemde vorm. Ze ondersteunen de voet en zorgen 

te allen tijden voor uw welzijn. Door de teenvrije vorm passen de zolen in elke schoen.

teenvrije zolen met voetbed

1

Star-Pelotte

dames: 

0 24 00 1  
35-42  
• voor sandalen en  
 pumps
• bekleding van 
 hoogwaardig leer
• zelfklevend
• in dubbele maten  
 verkrijgbaar

Voetbed van  
kurk en leer
dames: 

0 27 00 1  
35-40  
heren: 

0 27 10 1  
41-46  
• voor zeer zwaar belaste  
 voeten
• voetbed van kurk en leer
• tenenvrije vorm

2
Birko-Tex  
binnenzool
dames: 

0 26 00 0  
35-48  
heren: 

0 26 10 0  
35-48  
• sterke en huidvriendelijke  
 textielbekleding met een  
 goed houvast
• voor een aangename, 
 weldadige schokdemping

3
Badstof  
binnenzool
dames: 

0 22 00 1  
35-48  
heren: 

0 22 10 1  
35-48  
• ideaal voor blote  
 voeten
• sterke, hygiënisch 
 bekleding

4
leren- 
binnenzool
dames: 

0 20 00 1  
35-48  
heren: 

0 20 10 1  
35-48  
• bekleding van   
 hoogwaardig leer
• tenenvrije vorm

5

birkenstock® 
voetcomfort in 
alle schoenen
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Onze lange inlegzolen zijn net als de natuurlijke voetafdruk in het zand gevormd. De 

bal van de voet en de hiel komen op een zachte ondergrond te liggen. Miljoenen lucht-

blaasjes in ons microlatexschuim zorgen voor hoog comfort en duurzame elasticiteit. 

Er kan gekozen worden tussen verschillende huidvriendelijke en vochtabsorberende 

bekledingstoffen.

lange zolen met voetbed

1

Voetbed  
binnenzool blauw

0 20 70 2  
35-48  
• sterke en huidvriendelijke  
 bekleding met een goed  
 houvast

Voetbed  
binnenzool bruin

0 20 60 2  
35-48  
• sterke en huidvriendelijke  
 bekleding met een goed  
 houvast

32
Voetbed binnenzool
comfort Silver

0 20 02 2  
35-48  
• huidvriendelijk 
• luchtdoorlatend 
• geurremmend 
• antibacterieel actief  
 conform DIN EN  
 ISO 20645

Voetbed  
binnenzool leer

0 20 40 2  
35-48  
• bekleding van hoogwaardig  
 exclusief leer

4

z
o
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DE birkenstock® kroniek

1774 Inschrijving van Johann Adam Birkenstock in het  kerk-

 archief van de stad Langen-Bergheim/Hessen als 

  ‘schoenmaker en onderdaan’.

1896 Meester-schoenmaker Konrad Birkenstock, die twee

 schoenenzaken in Frankfurt had, begint voor het eerst 

  met de productie en verkoop van flexibele voetbed 

  inlegzolen.

1899 Konrad Birkenstock houdt van nu af aan de komende 15

  jaar vakvoordrachten voor toonaangevende meesters en 

  gilden om zijn ideeën over de volplastische maatschoen 

  toe te lichten en licentieverdragen voor de productie van 

  zijn schoenen met voetbed af te sluiten. Hij reist voor dit 

 doel door Duitsland en Oostenrijk.

1925 In Friedberg/Hessen wordt een grotere fabriek met een 

 ruim bedrijfsterrein gekocht en uitgebreid. Wegens de 

  grotere klantenkring is er een grote dag productie nodig 

  waarvoor in dag- en nachtploegen gewerkt wordt. Tot 

 het productieprogramma behoort ook het Blaue Fußbett®.

1932 Carl Birkenstock start de later beroemd geworden

 Birkenstock®-scholingscursussen. In deze een week

 durende vakcursussen voor voetverzorging schoolt  hij de 

 daaropvolgende jaren meer dan 5.000 vakmensen.   

 Bekende artsen ondersteunende cursussen en het “Sys- 

 teem Carl Birkenstock”.

1935 De eerste druk van het door Carl Birkenstock geschreven

  boek “Met de arts tegen voetziektes en dwaalleren” ver- 

 schijnt met 83 pagina’s en 87 afbeeldingen in een 

 oplaag van 15.000 exemplaren op de markt.

1947 Het vakboek ‘Voetortopedie – Systeem Carl Birkenstock’

  verschijnt in een oplaag van 14.000 exemplaren. Op 112 

  pagina´s en met 55 afbeeldingen beschrijft Carl 

 Birkenstock zijn opvatting over “Natuurgewild lopen” – het 

 zogenaamd voetspoorsysteem – en gezond schoeisel.  

 Het was toentertijd het meest verkochte vakboek 

  voor voetorthopedie.
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DE birkenstock® kroniek
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1963 Karl Birkenstock brengt met de gymnastiek slipper 

 “Madrid” de eerste flexibele diepvoetbed-slipper op de 

  markt en legt daarmee de basis voor het huidige 

  comfortschoenbereik. 

1972 Het “Boek der voetgezondheid” van Karl Birkenstock wordt

  in een oplage van 30.000 exemplaren gedrukt.

1973 Ontwikkeling van een elektromechanische modelleer-

 machine, die aan de hand van één model alle gewenste 

  groottes traploos in de juiste proporties kan vormgeven. 

  Bovendien kunnen op die manier zowel alle gewenste 

 wijdten als hiel- en voorvoetgedeelten individueel ge- 

 modelleerd worden. Met deze ontwikkeling is Birkenstock®

 wereldwijd toonaangevend.

1983 De “Birkenstock-Fußbibel” (“Birkenstock-handleiding voor

 voeten”) van Karl Birkenstock wordt in een oplage van 

  360.000 exemplaren gedrukt.

1984 Alex Birkenstock, de tweede zoon van Karl Birkenstock,

  wordt actief in de onderneming. 

1988 Voor het eerst worden er milieuvriendelijke kleefstoffen in 

 de productie toegepast. Hiermee geeft Birkenstock® een

 richtinggevend signaal voor het milieu – dit is wereldwijd  

 voorbeeldig.

 

 Christian Birkenstock, de jongste zoon van Karl  

 Birkenstock, wordt medewerker in de onderneming.

 

 

1990 Stephan Birkenstock, de oudste zoon van Karl Birkenstock,

  treedt in de onderneming in.

 Uitbreiding en modernisering van de voetbedproductie 

 onder ecologische gezichtspunten: Het energieverbruik 

 wordt meer dan 90 procent gereduceerd.

1991 In de volgende jaren worden verschillende licentie merken

  opgericht, om completerende alsmede aanvullende 

  productgroepen aan te bieden.

2007 De eigenaars van Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG

  nemen de jarenlage verkooppartner Birkenstock  

 Distribution USA, Inc. over (BDUSA).

2009 Een nieuwe en grotere voetbedproductie in Görlitz wordt

  vanaf het voorjaar van 2009 in bedrijf genomen.
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kwaliteit “made in germany”

Birkenstock® staat niet alleen voor eersteklas producten die met veel liefde voor detail en voor een groot gedeelte met de  

hand vervaardigd worden. Ook verschillende andere positieve aspecten stromen het bedrijf binnen die niet in de laatste  

plaats de kwaliteit van het merk uitmaken. Wij dragen er ook dankzij een milieuvriendelijke productie met permanent 

geoptimaliseerde technologie en innovatief recyclingssysteem toe bij de natuur voor de volgende generatie te 

beschermen. Ook de grote betrokkenheid en hoge motivatie van de Birkenstock® medewerkers zorgen wereldwijd voor de 

tevredenheid bij onze klanten. Met in totaal acht vestigingsplaatsen in Duitsland garandeert Birkenstock® niet alleen een 

kwaliteitsproduct “made in Germany”, maar ook arbeidsplaatsen.

1 bad honnef (noordrijn-westfalen) I Magazijn

2 sankt katharinen (rijnland-palts) I Eindmontage, zolenstanzerij, machinebouw

3 asbach (rijnland-palts) I Magazijn

4 steinau (hessen) I Voetbed- en pUr-productie

5 markersdorf (saksen) I productie van gespen

6 bernstadt (saksen) I Voorproductie van bovenkante

7 vettelschoß (rijnland-palts) I Administratie, verzending en klantencentrum

8 görlitz (saksen) I productie van voetbedden



i
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aan de toekomst denken

Het milieu ligt ons nauw aan het hart. De actieve bescherming van het milieu en de voorzichtige omgang met de natuur  

waren altijd al belangrijk voor Birkenstock®. Met een milieuvriendelijke productie, continu geopt maliseerde technologie

en een weldoordacht recyclingsysteem draagt de traditieonderneming al decennialang actief bij tot het behoud van het 

milieu voor de volgende generatie.

 

• Voor het Birkenstock® voetbed worden uitsluitend natuurlijke en herwinbare materialen zoals kurk, latex en jute gebruikt.

• Birkenstock® was wereldwijd een van de eerste schoenenfabrikanten die in de productie bijna uitsluitend water-

 oplosbare en oplosmiddelvrije lijmen gebruikte. Het aandeel van deze milieuvriendelijke componenten werd in de  

 voorbije jaren constant verhoogd en bedraagt vandaag meer dan 95% van de gebruikte lijmen.

• Door innovatieve techniek, constante verdere ont wikkeling van productiemethodes en continue verbetering van 

  productieprocessen kon Birkenstock® het energieverbruik de laatste jaren met meer dan 90 procent verminderen.

• De bij de productie van zolen overblijvende EVA-stansroosters worden versnipperd en voor kinderspeel- en sport- 

 plaatsen alsmede voor geluidsschermen langs de snelweg verder verwerkt.

• Alle onderdelen van de Birkenstock® modellen kunnen van de gesp tot de zool vervangen en gerepareerd worden.

  Door deze “intelligente recycling” besparen klanten niet alleen geld voor het aanschaffen van een nieuw paar, hierdoor 

  wordt ook het milieu gespaard en worden afvalbergen van kapotte schoenen vermeden.

• Uit leerresten maakt het familiebedrijf accessoires en sleutelhangers.

• Door het productieland Duitsland waarborgt Birkenstock® de naleving van alle geldige milieuvoorschriften, die tot de

  strengste van de wereld behoren.
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1 Bekleding van veloursleer  I  2 Zool  I  3 Fijne jutelaag I  4 Grove jutelaag  I  5 Fijn kurkgranulaat

6 Grof kurkgranulaat  I  7 Gespen  I  8 Klinknagels  I  9 Hoogwaardig leer
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birkenstock® kwaliteit

Waar het bij elk Birkenstock® model om draait, is het voetbed dat gemaakt is van natuurlijke en duurzame grondstoffen. 

Daarom gebruiken we hiervoor kurk uit de bast van de kurkeik. Kurk beschikt over indrukwekkende eigenschappen: het is 

licht, isoleert zowel warmte als koude, is antibacterieel, is vochtabsorberend en kent uitstekende dempingseigenschappen.  

Zodoende is kurk het perfecte materiaal voor ons voetbed. De latexmelk die uit de bast van de rubberboom wordt  

gewonnen, wordt in talrijke productiefasen onder zorgvuldige controle verwerkt tot een bindmiddel, dat het kurkgranulaat 

van het Birkenstock® voetbed bijeenhoudt. Vanwege zijn hoge elasticiteit en trekvastheid geeft latex het bed een blijvende 

elasticiteit en biedt het een zeer lange levensduur. De plantaardige textielvezel jute moet eerst geroot, geschild, gekaard 

en gereinigd worden, voordat het tot een weefsel kan worden verwerkt dat ons voetbed stabiliseert en vocht opneemt.

Hoogwaardig leer

Voor ons leer gebruiken we uitsluitend geselecteerd, hoogwaardig rundleer met een dikte van 2,8 tot 3 millimeter. Deze  

kwaliteit wordt maar heel weinig geleverd en maar door enkele schoenfabrikanten wereldwijd gebruikt. Ons leer is te  

herkennen aan de typische nerf- en kleurvorming aan het oppervlak. Deze verschillen worden door ons niet aangepast,  

waardoor het individueel verschillende karakter van het natuurlijke oppervlak altijd behouden blijft. We verven ons leer 

altijd door en brengen geen verflaag aan. Daardoor behoudt het zijn waardevolle, natuurlijke eigenschappen, zoals 

luchtdoorlatendheid, lange levensduur en robuustheid. Na verloop van tijd zullen door het gebruik veranderingen in 

het oppervlak ontstaan, zoals een fijne patina. Dat betekent dat de kleurnuances van het leer afhankelijk zijn van het 

type belasting. Al deze kenmerken zijn geen kwaliteitsgebreken, maar duiden op een echt natuurproduct en geven elk  

Birkenstock® artikel een onmiskenbaar natuurlijk karakter.

Gespen

Elke gesp is beschermd tegen corrosie en meervoudig gemoffeld. Op die manier zijn ze jarenlang bestand tegen bijzon-

dere belastingen. Om de bevestiging van de gespen aan het bovenmateriaal te verbeteren, worden de grote gespen vier-

voudig gehecht. De gespen worden uiterst zorgvuldig bevestigd aan het bovenmateriaal: de gespen zijn als een krakeling 

naar binnen gebogen, zodat ze niet voelbaar zijn.

Zool

Wij hechten zeer veel waarde aan onze loopzolen. Die bestaan uit ethylvinylacetaat (EVA) en worden gekenmerkt door  

uitstekende slijtvastheid gecombineerd met uitmuntende dempingseigenschappen. Op die manier wordt een extreem  

eenzijdig afslijten voorkomen - waardoor schade als gevolg van een verkeerde houding wordt voorkomen.
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onderhoudstips

Hoe beter het onderhoud, des te langer het plezier. Sandalen en clogs moeten onderhouden worden. Met de correcte 

behandeling zorgen zij voor een optisch perfect uiterlijk. Bij de boven-materialen moet u onderscheid maken tussen de 

verschillende leersoorten en Birko-Flor®.

1  vlekken eenvoudig verwijderen.

Met de Birkenstock® onderhoudsborstel kunt u uw san-

dalen en clogs optimaal onderhouden en reinigen. De 

speciale reinigingskop is ideaal om vlekken op het na-

tuurleer te verwijderen.

2  birko-flor® probleemloos onderhouden.

Om Birko-Flor® modellen te reinigen heeft u alleen maar

een vochtige doek nodig. Hiermee kunt u het boven- 

materiaal zonder problemen afwrijven.

3  verzorg regelmatig de dekzool.

Om bij het dragen van onze modellen een hoog com-

fort te hebben bestaat de dekzool uit veloursleer. Om 

het leer zacht te houden moet u de dekzool regelmatig 

met de nylon-/messingborstel bewerken.  

4  de kurk mag niet uitdrogen.

Controleer regelmatig de kurkrand van het voetbed. 

Wanneer hij niet meer glanst is de dunne natuurlatex 

laag versleten en kan de kurk uitdrogen. Met het  

Birkenstock® kurkonderhoud beschermt u het voetbed 

opnieuw en verhoogt u de sowieso al lange houdbaar-

heid van uw sandalen en clogs.

5  stof en vuil verwijderen.

Ook voor uw modellen uit veloursleer kunt u de onder-

houdsborstel gebruiken. Met de fijne rubberen borstel 

kunnen stof en vuil zonder problemen verwijderd wor-

den.

6  krassen eenvoudig wegwrijven.

Bij ons natuurleer kunt u lichte krassen verwijderen 

door deze met de handpalm zachtjes weg te wrijven.

Kurkverzorging

0 09 09 4 
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gespen 

Mocht een gesp aan uw model losraken, 

kan deze door onze reparatieservice 

heel eenvoudig weer aangebracht of 

gerepareerd worden.

zoolvervanging

Als de zool van uw Birkenstock®-san-

dalen of -clogs eenzijdig afgelopen is, 

leidt dit na verloop van tijd tot een ver- 

keerde lichaamshouding. Een nieuwe 

loopzool garandeert daarom weer  

een natuurlijk en recht bewegingsver-

loop.

voetbed

Door jarenlang dragen of door stoten 

kan het gebeuren, dat het voetbed in 

het teen- of hielgedeelte beschadigd 

wordt. Met het vervangen van het voet- 

bed kunt u probleemloos uw sanda-

len of clogs vernieuwen.

de reparatieservice

Snel en efficiënt. U kunt componenten zoals zolen, riemen, gespen en voetbed laten repareren en vervangen, zodat u 

lang plezier hebt van uw geliefde Birkenstock®-sandalen en -clogs. Ook kleinere beschadigingen – bijv. in het hakbereik –

kunnen verholpen worden. Vooral bij modellen met hoogwaardig en duurzaam leer is een reparatie de moeite waard. 

informeer bij uw vakhandelaar naar de reparatiemogelijkheden.

Voeten goed verzorgen, is sinds generaties onze specialiteit. Voor elke voet de passende schoen maken, betekent meer 

dan alleen maar de juiste lengte en wijdte vinden. Wij zijn een van de weinige fabrikanten die tegen geringe bijbetaling 

speciale schoenen aanbieden. Want wij willen uw individuele ideeën in het kader van de mogelijkheden graag werkelijk-

heid laten worden. 

Uiteraard kunnen we dan ook helpen, als u verschillende schoenmaten of -wijdten voor de rechter- en linkervoet nodig 

hebt, als aparte riemen verlengd of hakken verhoogd moeten worden. 

Neem contact met ons op en vraag om vrijblijvende informatie. Wij geven u graag advies op het telefoonnummer:

+49 (0) 2645-942-100. U bereikt ons ook per e-mail op service@birkenstock.de.

 

speciale schoenen van birkenstock®

Kurkverzorging

0 09 09 4 
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amsterdam

arizona

wit Birko-Flor®

n0 51 73 1  s0 51 73 3 
pagina 32

wit gladleer

n0 51 13 1  s0 51 13 3 
pagina 32

taupe veloursleer

n0 51 46 1  s0 51 46 3 
pagina 32

stone Birko-Flor® nubuck

n1 51 21 1  s1 51 21 3 
pagina 32

turf natuurleer

n6 51 22 1  s6 51 22 3 
pagina 33

donker bruin gladleer

n0 51 10 1  s0 51 10 3 
pagina 33

habana natuurleer

n0 52 53 1  s0 52 53 3 
pagina 34

mocca veloursleer

n0 51 90 1  s0 51 90 3 
pagina 34

lichtgrijs vilt

n5 59 11 1  s5 59 11 3 
pagina 59

anthraciet vilt

n5 59 12 1  s5 59 12 3 
pagina 59

tabacco bruin natuurleer

n3 52 20 1  s3 52 20 3 
pagina 33

antiek bruin natuurleer

n0 52 89 1  s0 52 89 3 
pagina 33

mocca Birko-Flor® nubuck

n1 51 18 1  s1 51 18 3 
pagina 33

donker bruin Birko-Flor®

n0 51 70 1  s0 51 70 3 
pagina 33

bruin gladleer

n5 51 03 1  s5 51 03 3 
pagina 65

blauw Birko-Flor®

n0 51 75 1  s0 51 75 3 
pagina 34

blauw Birko-Flor®

n0 51 06 1  s0 51 06 3 
pagina 63

blauw gladleer

n0 51 15 1  s0 51 15 3 
pagina 34
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alle maten
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alle maten
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arizona

wit gladleer

n0 85 13 1  s0 85 13 3 
pagina 40

zwart gladleer

n0 85 19 1  s0 85 19 3 
pagina 43

bali

zwart Birko-Flor®

n0 51 79 1  s0 51 79 3 
pagina 36

zwart Birko-Flor®

n5 51 25 1  s5 51 25 3 
pagina 64

zwart gladleer

n0 51 19 1  s0 51 19 3 
pagina 36

zwart natuurleer

n5 52 11 1  s5 52 11 3 
pagina 36

basalt nubuckleer

n0 51 33 1  s0 51 33 3 
pagina 34

basalt Birko-Flor® nubuck

n6 51 16 1  s6 51 16 3 
pagina 36

basalt Birko-Flor® nubuck

n0 52 87 1  s0 52 87 3 
pagina 63
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n1 51 20 1  s1 51 20 3 
pagina 36
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pagina 68
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boston

donker bruin gladleer

n0 60 10 1  s0 60 10 3 
pagina 46

bruin gladleer

n2 60 22 1  s2 60 22 3 
pagina 64

mocca veloursleer

n0 60 90 1  s0 60 90 3 
pagina 47

turf natuurleer

n2 60 34 1  s2 60 34 3 
pagina 47

tabacco bruin natuurleer

n9 60 81 1  s9 60 81 3 
pagina 46

taupe veloursleer

n0 60 46 1  s0 60 46 3 
pagina 46

antiek bruin natuurleer

n7 60 89 1  s7 60 89 3 
pagina 46

habana natuurleer

n8 60 13 1  s8 60 13 3 
pagina 46

Een model 
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cacao wolvilt

n1 60 58 1  s1 60 58 3 
pagina 59

blauw gladleer

n0 60 15 1  s0 60 15 3 
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pagina 63

zacht 
voetbedexquisiet

Een model 
alle maten

basalt nubuckleer

n0 60 33 1  s0 60 33 3 
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grijs Birko-vilt

n0 60 86 1  s0 60 86 3 
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zwart gladleer

n0 60 19 1  s0 60 19 3 
pagina 47

zwart natuurleer

n0 59 46 1  s0 59 46 3 
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anthraciet wolvilt

n1 60 37 1  s1 60 37 3 
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zwart gladleer

n3 60 36 1  s3 60 36 3 
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zwart gladleer

n0 60 41 1  s0 60 41 3 
pagina 64

zwart gladleer

n0 60 19 4  s0 60 19 6 
pagina 69

zacht 
voetbedexquisiet

super-
loop



95 2013 birkenstock®

dundee

taupe veloursleer

n6 92 05 1  s6 92 05 3 
pagina 50

mocca veloursleer

n6 92 06 1  s6 92 06 3 
pagina 50

zwart veloursleer

n6 92 07 1  s6 92 07 3 
pagina 51

wit Birko-Flor®

n0 54 73 1  s0 54 73 3 
pagina 26

wit Birko-Flor®

n0 54 06 1  s0 54 06 3 
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wit gladleer
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n9 54 38 1  s9 54 38 3 
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cherry Birko-Flor® 

n0 54 74 1  s0 54 74 3 
pagina 26

khaki Birko-Flor® graceful

n4 53 73 1  s4 53 73 3 
pagina 27

tabacco bruin natuurleer

n4 53 74 1  s4 53 74 3 
pagina 27

habana natuurleer

n0 53 86 1  s0 53 86 3 
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onyx Birko-Flor® ice pearl

n0 53 80 1  s0 53 80 3 
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blauw Birko-Flor®

n0 54 75 1  s0 54 75 3 
pagina 27

blauw Birko-Flor®

n5 54 71 1  s5 54 71 3 
pagina 63
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zwart Birko-Flor®

n0 54 79 1  s0 54 79 3 
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zwart Birko-Flor® lak
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zwart Birko-Flor®
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florida

zwart gladleer

n0 54 19 4  s0 54 19 6 
pagina 69
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wit Birko-Flor®

n0 43 73 1  s0 43 73 3 
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wit Birko-Flor® lak

n5 43 76 1  s5 43 76 3 
pagina 18

moonstone Birko-Flor® ice pearl

n8 43 89 1  s8 43 89 3 
pagina 18

pearl white Birko-Flor® graceful

n9 43 87 1  s9 43 87 3 
pagina 18

zilver Birko-Flor®

n0 43 85 1  s0 43 85 3 
pagina 18

cherry Birko-Flor®

n0 43 74 1  s0 43 74 3 
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tango red Birko-Flor® lak

n7 43 19 1  s7 43 19 3 
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tabacco bruin natuurleer

n9 43 81 1  s9 43 81 3 
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antiek bruin natuurleer

n7 43 78 1  s7 43 78 3 
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goud bruin Birko-Flor®

n1 43 94 1  s1 43 94 3 
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mocca Birko-Flor® nubuck

n0 43 75 1  s0 43 75 3 
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toffee Birko-Flor® graceful

n8 45 22 1  s8 45 22 3 
pagina 20

habana natuurleer

n7 43 83 1  s7 43 83 3 
pagina 20

khaki Birko-Flor® graceful

n8 45 23 1  s8 45 23 3 
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stone Birko-Flor® nubuck

n0 43 39 1  s0 43 39 3 
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n8 43 80 1  s8 43 80 3 
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gizeh

blauw Birko-Flor®

n1 43 62 1  s1 43 62 3 
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zwart Birko-Flor®

n0 43 69 1  s0 43 69 3 
pagina 22

zwart Birko-Flor® lak

n0 43 66 1  s0 43 66 3 
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zwart gladleer

n0 43 86 1  s0 43 86 3 
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exquisiet

rosa Birko-Flor® graceful*

n8 45 18 1  s8 45 18 3 
pagina 79

lavendel natuurleer antiek*

n8 45 63 1  s8 45 63 3 
pagina 75

orchidee natuurleer antiek*

n8 45 13 1  s8 45 13 3 
pagina 75

rose red Birko-Flor® graceful*

n8 45 19 1  s8 45 19 3 
pagina 78

pink Birko-Flor® lak*

n8 45 60 1  s8 45 60 3 
pagina 75

lilac Birko-Flor® lak*

n8 45 21 1  s8 45 21 3 
pagina 78

baby blue Birko-Flor® graceful*

n8 45 64 1  s8 45 64 3 
pagina 79

blue Birko-Flor® lak*

n8 45 20 1  s8 45 20 3 
pagina 77

scuba blue natuurleer antiek*

n8 45 62 1  s8 45 62 3 
pagina 72

kiwi Birko-Flor® lak*

n7 43 53 1  s7 43 53 3 
pagina 77

oasis natuurleer antiek*

n8 45 61 1  s8 45 61 3 
pagina 72

orange natuurleer antiek*

n8 45 12 1  s8 45 12 3 
pagina 72

orange Birko-Flor® lak*

n3 43 37 1  s3 43 37 3 
pagina 77
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khaki Birko-Flor® nubuck

n0 47 21 1  s0 47 21 3 
pagina 19

jet black nubuckleer

n0 47 10 1  s0 47 10 3 
pagina 22

wit gladleer

n0 66 13 4  s0 66 13 6 
pagina 68

tabacco bruin natuurleer

n0 66 85 1  s0 66 85 3 
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habana natuurleer

n0 66 62 1  s0 66 62 3 
pagina 50

zwart natuurleer

n0 66 96 1  s0 66 96 3 
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zwart gladleer

n0 66 19 4  s0 66 19 6 
pagina 69

wit Birko-Flor®

n0 40 73 1  s0 40 73 3 
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wit Birko-Flor® lak

n2 40 86 1  s2 40 86 3 
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n4 40 84 1  s4 40 84 3 
pagina 12
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madrid

zilver Birko-Flor®

n0 40 41 1  s0 40 41 3 
pagina 12

cherry Birko-Flor®

n0 40 74 1  s0 40 74 3 
pagina 13

tango red Birko-Flor® lak

n3 40 11 1  s3 40 11 3 
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khaki Birko-Flor® graceful

n2 39 52 1  s2 39 52 3 
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antiek bruin natuurleer

n4 40 31 1  s4 40 31 3 
pagina 13

goud bruin Birko-Flor®

n0 40 40 1  s0 40 40 3 
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mocca Birko-Flor® nubuck

n0 40 09 1  s0 40 09 3 
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toffee Birko-Flor® graceful

n2 39 51 1  s2 39 51 3 
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habana natuurleer

n4 40 88 1  s4 40 88 3 
pagina 13

navy Birko-Flor® nubuck

n0 40 12 1  s0 40 12 3 
pagina 14

onyx Birko-Flor® graceful

n4 40 78 1  s4 40 78 3 
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zwart Birko-Flor®

n0 40 79 1  s0 40 79 3 
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zwart Birko-Flor® lak
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zwart natuurleer
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orchidee natuurleer antiek*

n2 39 41 1  s2 39 41 3 
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rose red Birko-Flor® graceful*

n2 39 83 1  s2 39 47 3 
pagina 78

pink Birko-Flor® lak*

n2 39 83 1  s2 39 83 3 
pagina 75

lilac Birko-Flor® lak*

n2 39 50 1  s2 39 50 3 
pagina 78

baby blue Birko-Flor® graceful*

n2 39 84 1  s2 39 84 3 
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blue Birko-Flor® lak*

n2 39 48 1  s2 39 48 3 
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scuba blue natuurleer antiek*

n2 39 81 1  s2 39 81 3 
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kiwi Birko-Flor® lak*

n2 40 34 1  s2 40 34 3 
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madrid

oasis natuurleer antiek*

n2 39 80 1  s2 39 80 3 
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orange natuurleer antiek*

n2 39 40 1  s2 39 40 3 
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n0 40 89 1  s0 40 89 3 
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mocca veloursleer
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milano

wit Birko-Flor®

n0 34 73 1  s0 34 73 3 
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wit gladleer

n0 34 13 4  s0 34 13 6 
pagina 68

mocca Birko-Flor® nubuck

n6 34 50 1  s6 34 50 3 
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donker bruin Birko-Flor®

n0 34 70 1  s0 34 70 3 
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habana natuurleer

n0 34 87 1  s0 34 87 3 
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donker bruin gladleer

n0 34 10 1  s0 34 10 3 
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blauw Birko-Flor®

n0 34 75 1  s0 34 75 3 
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zwart Birko-Flor®

n0 34 79 1  s0 34 79 3 
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zwart gladleer
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zwart natuurleer
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zwart gladleer
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nevada

oslo

orlando

wit Birko-Flor®

n0 49 73 1  s0 49 73 3 
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khaki Birko-Flor® 

n0 49 29 1  s0 49 29 3 
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zwart Birko-Flor® 

n0 49 79 1  s0 49 79 3 
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pearl white Birko-Flor® graceful

n0 86 89 1  s0 86 89 3 
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goud bruin Birko-Flor® 
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basalt nubuckleer
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wit Birko-Flor®
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blauw Birko-Flor® 
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navy Birko-Flor® nubuck
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wit Birko-Flor®
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zilver Birko-Flor®
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zwart Birko-Flor®
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tokio

wit Birko-Flor®

n0 33 73 1  s0 33 73 3 
pagina 40

khaki Birko-Flor® nubuck

n0 33 12 1  s0 33 12 3 
pagina 41

mocca Birko-Flor® nubuck

n0 33 00 1  s0 33 00 3 
pagina 41

blauw Birko-Flor®

n1 33 62 1  s1 33 62 3 
pagina 42

zwart Birko-Flor®

n0 33 79 1  s0 33 79 3 
pagina 43

wit gladleer

n0 61 13 4  s0 61 13 6 
pagina 68

zwart gladleer

n0 61 19 4  s0 61 19 6 
pagina 69

antiek bruin natuurleer

n0 13 38 1  s0 13 38 3 
pagina 21

habana natuurleer

n0 13 39 1  s0 13 39 3 
pagina 20

yara

super-
loop

super-
loop

zürich

taupe veloursleer

n0 50 46 1  s0 50 46 3 
pagina 35

habana natuurleer

n2 50 21 1  s2 50 21 3 
pagina 34
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Het merk papillio staat voor een sandaal- en clogconcept 

met modeprogramma’s die per seizoen wisselen. De  

actuele kleuren en trends worden toegepast op ver- 

schillende materialen zoals Birko-Flor®, textiel en leer.

papillio vormt zo de belichaming van de moderne, trendge-

richte sandaal met diep voetbed.              www.papillio.com

Het merk Tatami richt zich met fraaie materialen, hoog- 

waardige verwerking, uitgebreide details en hoogste maat- 

staven op kwaliteit, design en comfort. De tijdloos 

moderne sandalen en clogs bezitten een anatomisch 

gevormd voetbed – voor optimaal comfort.                              

www.tatami.de

 

 

Het merk Footprints wordt gekenmerkt door modieuze en  

klassieke schoenen van topklasse voor vrije tijd, city en beroep.  

Het anatomisch gevormde, verwisselbare voetbed zorgt 

bij de dames- en herenmodellen voor onmiskenbaar voet-

comfort.                 www.footprints.de

Het merk Birki‘s ontwerpt kleurrijke, modieuze en sportieve  

modellen – voor de hele familie, zowel voor vrije tijd als 

beroep, voor werken in de tuin en wellness-ontspanning.  

Het assortiment van Birkis bevat zowel modellen met een 

voetbed van natuurkurk alsook modellen van Birki Foam en 

Birki Cell. De innoverende kracht is daarbij altijd weer ken-

merkend voor Birkis.            www.birki.com

Het merk Alpro is gespecialiseerd in werkschoenen en 

dekt met haar productassortiment de meest uiteenlopende 

toepassingsgebieden. Daartoe behoren keukens, gast-

ronomie, geneeskunde, levensmiddelenindustrie en werk 

waarbij elektrostatische ontlading moet worden vermeden. 

Alpro biedt naast het bekende kurkvoetbed ook een unieke 

variant van een flexibel zacht voetenbed aan. Alle artikelen 

worden door de TÜV gecontroleerd en gecertificeerd. 

        www.alpro.de

Birko Orthopädie biedt de schoen- en orthopedievakhandel  

een breed assortiment onbewerkte inlegzolen, orthopedische  

toebehoren, machines voor het orthopedische ambacht 

alsmede functionele kant-en-klaar inlegzolen voor het zake-

lijke, sportieve en vrijetijdssegment.     www.birko.de

ONZE licentiemerken

Om het Birkenstock®-comfort ook in andere producten aan te bieden, verstrekken wij sinds enkele jaren licenties aan

verschillende merken. Zij maken voor afzonderlijke, aangeduide producten gebruik van onze kennis uit onderzoek en 

ontwikkeling alsmede onze meer dan 235 jaar ervaring in de hoge kunst van het schoenmakersambacht.
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meT BiRKeNSTOcK® VeRBeTeRT 

u uW WelZijN

Onze voeten zijn de basis voor een gezonde lichaamshouding. 

Wanneer ons voetensysteem echter door gebrek aan beweging, 

verkeerde schoenen of slechte belasting benadeeld wordt, komt 

het tot een kettingreactie. De complete lichaamsassen verliezen 

hun evenwicht - van het voet-, knie- en heupgewricht tot de len-

den- en wervelzuil. Mogelijke gevolgen kunnen rug-, knie- en heup-

klachten evenals schouder- en hoofdpijn zijn.

Daarbij is het heel eenvoudig goed te doen voor onze voeten. 

Want met het flexibele Birkenstock® voetbed worden onze voeten 

bij elke stap getraind. De tenengrijper stimuleert een grijpreflex, 

waarbij de tenen- en kuitspieren gespannen worden. Daarna ont-

spannen zich de spieren opnieuw. Zo worden bij het lopen door 

de continue wissel van spierenspanning en -ontspanning voeten 

en benen getraind en de doorbloeding gestimuleerd. Verder wordt 

het bindweefsel verstevigd en wordt de voetzool als “stootdemper” 

versterkt. Dit alles zorgt voor een natuurlijke, juiste stand van de 

voet, verbetert de houding van het hele lichaam en leidt uiteindelijk 

tot een beter gevoel.

BiRKeNSTOcK® – HeT ORiGiNeel

Begin jaren 1960 heeft Birkenstock® met de gymnastieksandaal 

Madrid de eerste flexibele diepvoetbedsandaal ter wereld gepro-

duceerd. Met deze innovatieve ontwikkeling heeft de traditieonder-

neming de schoenenbranche gerevolutioneerd en de basis voor 

de huidige comfortschoen gelegd. Op de binnenpagina van elk 

model is het Birkenstock® logo precies geperst – kenteken voor 

het origineel.

meT de aaNKOOP VaN eeN  

BiRKeNSTOcK® aRTiKel...

... garanderen wij u een product met een lange levensduur. 

De beste materialen zijn niet goed genoeg. pas wanneer ze onze 

kwaliteitseisen vervullen mogen ze voor onze producten gebruikt 

worden. Tijdens de productie doorlopen al onze producten meer-

dere kwaliteitscontroles. Dit garandeert een kwalitatief hoogwaar-

dig en langdurig product.

... profiteert u van meer dan 235 jaar ervaring. Onze meer 

dan 235-jarige ervaring in de mooie kunst van het schoenmaker-

handwerk en de traditioneel van generatie tot generatie vergaarde  

kennis garandeert u de hoogste kwaliteit en de beste verwerking 

van onze sandalen en clogs. 

... draagt u actief bij aan de bescherming van het milieu. 

Met organische grondstoffen, een milieuvriendelijke productie, 

continu geoptimaliseerde technologie en een weldoordacht  

recyclingsysteem dragen wij er actief aan bij het milieu voor de 

volgende generaties in stand te houden. 

... verzekert u werkgelegenheid in duitsland. Door de pro-

ductievestiging Duitsland garanderen wij u niet alleen een kwaliteits- 

product “made in Germany”, maar ook werkgelegenheid voor de 

toekomst.

... krijgt u een „maatschoen“, die u 100 procent past. Wij bie-

den u ons diepvoetbed niet alleen in verschillende grootten aan, 

maar ook in twee breedten. Daarbij zijn onze bovenmaterialen 

perfect op de voetbedbreedten afgestemd – voor een optimale 

pasvorm.
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1 
Voetbedrand:
extra hoog om de tenen te beschermen.

2
tenengrijper:
Stelt de tenen in staat om zich optimaal te bewegen 
voor een natuurlijke afrolbeweging van de voet.

3
dwarswelvingssteun:
Zorgt voor een natuurlijke, correcte stand.

4
bekleding van veloursleer:
garandeert een goed voetklimaat. 

5
binnenste en buitenste langswelvingssteun:
Steunen de voet en geven hem een goed 
evenwicht bij het neerzetten.

6
diepe hielholte:
geeft de voet stevig houvast en steunt het 
natuurlijke bindweefsel. 

7
Voetbed van kurklatex:
is uiterst flexibel en zorgt voor het unieke, 
bijzonder hoge draagcomfort.
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Birkenstock orthopädie gmbh & co. Kg • rheinstraße 2-4 • d-53560 Vettelschoß 
Phone: +49 2645 942 100 • fax: +49 2645 942 101 • e-mail: info@birkenstock.de • web: www.birkenstock.com 

Uw gekwalificeerde Birkenstock® vakhandelaar


