
Winter 2016: Xsensible introduceert eerste ‘balans
bootie’
Xsensible zorgt ervoor dat de Nederlandse vrouw in balans is én zich verleidelijk
voelt
21 JUNI 2016, BERG EN DAL

SAMENVATTING

Het Nederlandse schoenenmerk Xsensible, bekend van de comfortsneaker met het blokje onder de

zool, voegt een nieuw, enkel hoog, model toe aan haar collectie. De behoefte aan comfortschoenen

blijft stijgen en het balansprincipe van de schoen bleek buitengewoon succesvol het afgelopen jaar.

Dankzij het blokje neemt het lichaam automatisch haar natuurlijke houding aan en worden spieren

en gewrichten ontlast. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse vrouw zich het meest

verleidelijk voelt op enkellaarsjes. Warme najaarskleuren staan centraal in deze collectie, die vanaf

september door heel Nederland verkrijgbaar zal zijn.

De collectie sluit aan bij de kleuren die het modebeeld bepalen aankomend seizoen: mosgroen,
bordeauxrood, antracietgrijs, zwart met lak en warm beige. De enkellaarsjes zorgen net zoals de
sneaker voor een betere houding en minder vermoeide voeten en benen. De schoenen zijn gemaakt
van Xsensible inside® Stretchleer, dat zich oneindig aanpast aan de omvang van de voet.

Blij!
Xsensible, dat vorig jaar de Gouden Schoen Award won voor het vernieuwende concept gebaseerd
op de Japanse Ippon ba-geta sandaal, wil met haar schoenen maar één ding bereiken. CEO Max
Krol: ´Wij willen dat mensen blij worden van het dragen van onze schoenen. Dat is ook het enige dat
we altijd vragen aan mensen, of ze er blij van worden als ze erop lopen. Dat is onze drijfveer. ´

Verkoopinformatie
De Xsensible booties zijn verkrijgbaar voor € 199,95 bij gespecialiseerde schoenenwinkels door heel
Nederland. Kijk voor verkoopinformatie op www.xsensible.com.
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OVER XSENSIBLE STRETCHWALKER

Sinds de oprichting van de Nimco Schoenfabriek in 1904 heeft het bedrijf altijd vanuit de regio Nijmegen
geopereerd. Later gevestigd op landgoed de Wychert werkt dochtermaatschappij The Sensible Shoe Company
gestaag aan haar missie, namelijk de meest comfortabele schoenen van de wereld te ontwikkelen. Iedere voet
heeft een eigen verhaal. En bij iedere voet hoort een persoon met eigen waarden en een eigen stijl, die
individuele eisen stelt bij de keuze van een schoen. Juist voor die persoon ontwerpen wij schoenen die
vakmanschap, ultiem comfort en stijl uitstralen. Dat doen wij middels ons speciale ingrediënt: de Xsensible
Inside® technologie. Xsensible Inside® staat voor bi-stretchleder. Een gepatenteerde technologie die we zelf
hebben ontwikkeld. Waar we in geloven en uitermate trots op zijn.
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