
Platfod: Lav svang (fig. 1)
Ved platfod falder foden for meget indad. Pronationen er 
forøget, fordi fodens strukturer er meget eftergivelige. Det 
giver en stor belastning i mellemfoden og kan med tiden 
give dig flere gener og irritationer. Sørg for yderligere sup-
port til foden i form af indlægssål:

Lav svang / 
Overpronation
ComfOrtho 10284

Høj svang / Supination
ComfOrtho 10285

Hulfod (fig. 2)
Hvis buen i svangen er høj, er det fordi strukturerne i foden 
er meget stramme, og pronationsbevægelsen stoppes 
for tidligt. Derved får kroppen ikke dæmpet stødet, og de 
stramme ledbånd og muskelsener overbelastes. Brug 
indlægssåler der støtter foden og sørger for en større 
trædeflade til foden: 

komfort 
for Hele foden
Dine fødders sundhedstilstand påvirker hele 
kroppen. Overbelastning af fødderne kan medføre problemer 
med knæ, hofter og ryg – noget du muligvis ellers ikke ville forbinde 
med dine fødder. Ikke færre end 8 ud af 10 personer lider i en eller 
anden grad af overbelastede fødder. ComfOrtho-indlægssål forebygger 
og afhjælper ømme hæle, betændelses-tilstande, træthed og brændende 
fodsåler, problemer med forfoden samt smerter i storetæer, knæ, hofter 
og ryg. ComfOrtho er afprøvet og godkendt ud fra et sikkerhedsmæssigt 
perspektiv. Kan bruges som udskiftelig indlægssål i alle Arbesko sikkerheds- 
og arbejdssko.
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komfort for Hele foden
ComfOrtho-indlægssål forebygger og afhjælper ømme hæle, betændelsestilstande, træthed og brændende fodsåler, 
problemer med forfoden samt smerter i storetæer, knæ, hofter og ryg. ComfOrtho er afprøvet og godkendt ud fra et 
sikkerhedsmæssigt perspektiv. Kan bruges som udskiftelig indlægssål i alle Arbesko sikkerheds- og arbejdssko.

SÅ BlIVer det Ikke Bedre
ComfOrtho sålerne er produceret med henblik på at passe perfekt sammen med Arbeskos unikke Stability System 
med indbygget Energy Gel i bindsålens hæl. Tilsammen opnår du en absolut optimal support til foden... 
så bliver det bare ikke bedre!

Behagelig, slidstærk teksti-
loverflade.

Materialernes tilpassede hårdhed 
giver den maksimale støtte og 
komfort.

Kerne af PU-skum med åben 
cellestruktur, hvorved sålen opnår 

gode ventilationsog fugtabsor-
berende egenskaber. 

Et lag formet TPU-materiale 
udgør et solidt grundlag for 

sålens konstruktion. 

Ekstra stødabsorbering 
i hælpartiet.

Standard opbygning af Arbesko sål:

Bindsål i slidstærkt materiale.

Energy Gel Duo. 
Unik stødabsorberende konstruktion 
i både hæl og forfod.

Stabiliserende stål gelenk i svangen.

PU sål.

oVerBelaStnIng af fødder 
er mere almindeligt, end du tror...


