


Velkommen 
til GaitLine



Vores ambition er at udvikle
verdens bedste sko til det 
gående og stående menneske.

GaitLine™ er en fodtøjsvirksomhed
af norsk oprindelse, som er special-
iseret i innovativt, avanceret fodtøj.
Vores produkter er baseret på den 
 patenterede Sensory GaitLine 
 Technology™, en sålopbygning, der 
optimerer vægtfordelingen i foden,
når man står, og når man går.



The GaitLine™ -skoen  
omfatter også SGL™-sålen,
som guider dine fødder 
gennem hvert et skridt.

Vores patenterede SGL™-sål støtter og
guider dine fødder, og hjælper dig med 
at opnå optimal justering mellem gang 
og krop. 





Forkert 
bevægelse 

En indadvendt fod  … … fører ofte til overbelastning 
af fodens svang…1 2



… fremkalder en negativ reaktion  
fra din fod, gennem benet…

… og resulterer i en række muskel-  
og skeletmæssige problemer i din krop.

3 4

Forkerte bevægelser med foden udløser forskellige skader og 
smerter i selve foden. Men forkerte bevægelser i foden udløser også 
en negativ kædereaktion fra foden til hovedet. Uhensigtsmæssige 
fodrotationer igangsætter rotationer i ankel, underben, lår, bækken 
og rygrad.  Adskillige videnskabelige rapporter giver udtryk for, at 
næsten 70% af alle muskel- og skeletmæssige skader i knæ, hofter, 
bækken og rygrad opstår på grund af forkert bevægelse af foden.
Konklusionen i rapporterne er klar:
“Den bedste måde at løse disse muskel- og skeletmæssige 
 problemer på er formodentlig at genetablere en korrekt fodfunktion.”



Naturlig 
fodposition …

… forstærker en 
balanceret fod …1 2

korrekt 
bevægelse



… som resulterer i 
optimal benjustering  …

…og krops- 
symmetri!3 4

GaitLine™-skoene er fremstillet til at optimere din gang, idet de 
sikrer en korrekt bevægelse og vægtfordeling i foden, når du står 
og går. Vi definerer Sensory Gait Line (SGL™) som den optimale 
vandrette balanceakse, fra hvor hælen begynder, til hvor tåen slutter.
SGL™-linjen kan ses på ydersålen. Ved at lægge din balance langs 
SGL™-linjen styres din kropsmasse langs robuste knogler og 
strukturer i foden, som fremmer en optimal fodbalance og optimal 
dynamisk interaktion i muskel- og skeletsystemet.









Fra fod 
til sind Det unikke ved 

GaitLine™ -teknologien

SGL™-teknologien kombinerer to vigtige aspekter, der har relevans 
for menneskets fod og bevægelse: 

 1. Stimulering af den biomekaniske interaktion 
 mellem knogler, led, muskler, sener og bindevæv i foden.   
 
 2. Styrkelse af informationer fra sansesystemerne
 i foden til den sensoriske cortex (-hudreceptorer,  
 muskel spindler, ledreceptorer osv.)

Menneskets holdning og gang styres 
af nogle komplekse,  automatiske 
 sensorisk motoriske interaktioner i den 
menneskelige hjerne.  Kombinationen 
af rene, sensoriske informationer fra 
foden med  optimale bio mekaniske 
interaktioner i foden er en forudsæt-
ning for effektiv  bevægelse. 

Hver bevægelse har  indflydelse på  
 muskel- og skeletsystemet. Hvert skridt, 
du tager, har indflydelse på din livs kvalitet. 
GaitLine™-fodtøj  hjælper skånsomt 
foden og kroppens nedre yderpunkter 
til at  indtage en harmonisk holdning og 
 passende bevægelse, hvilket reducerer 
stres i hele muskel- og skeletsystemet.








