Zelf een blauwdruk maken

Bedankt voor het bestellen van jouw unieke steunzolen! Om de steunzolen helemaal op jouw voetvorm aan te
passen willen we je vragen om, m.b.v. de bijgeleverde Podotracks, van beide voeten een blauwdruk te maken.
Een blauwdruk geeft ons veel informatie, zoals drukverdeling, voettype en stand van de voeten.
Liever een instructievideo bekijken? Kijk dan op loopvisie.nl/online-steunzolen bij de veelgestelde vragen.
2.

1.

Haal de Podotracks uit de
enveloppe en strijk de vouw in het
midden vlak.

3.

5.

4.

Plaats eerst je ene voet naast de
Podotrack en ga met je andere voet
evenwijdig en in het midden van de
Podotrack staan. Verdeel je gewicht
over beide voeten. LET OP! Zorg dat
je in een keer goed staat.
7.

6.

Maak met een pen of potlood een
omtrek van je voet. Je kunt ook
aan iemand hulp vragen om de
omtrek te maken.

8.

Verwijder het carbonpapier.
LET OP! Dit kan afgeven.

Plaats de doorzichtige folie weer
rustig terug op het carbonpapier.

Verwijder de witte folie.
Let op! Zorg dat je het zwarte
carbonpapier niet aanraakt!

Stap van de Podotrack af door je
voet recht omhoog te tillen. Trek
de doorzichtige folie rustig los
van het carbonpapier.

9.

Rol de doorzichtige folie met je
voetafdruk terug op het papier en
druk de folie goed aan.

Klaar! Herhaal de stappen nu voor
je andere voet.

Uploaden of opsturen

Leg beide blauwdrukken naast elkaar en maak hier een duidelijke foto van. Zorg dat er geen andere dingen op
de foto te zien zijn. Upload jouw foto op loopvisie.nl/blauwdruk. Zodra je dit hebt gedaan, gaan wij direct aan
de slag en ontvang je jouw op maat gemaakte steunzolen binnen 5 werkdagen thuis.
Vind je het uploaden van de foto lastig? Je kunt jouw blauwdrukken ook opsturen naar Loopvisie B.V. in
Lelystad. Vergeet dan niet je naam en ordernummer te vermelden op de achterkant van beide blauwdrukken.
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