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Link do produktu: https://www.tomcio.pl/baleriny-hugotti-profilaktyczne-h03-1-p-1364.html

Baleriny Hugotti profilaktyczne
H03-1
Cena

159,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Hugotti

Opis produktu
HUGOTTI – historia pasją pisana. Trzy pokolenia – jedna historia. Firma HUGOTTI powstała w 1992 r. jest firma rodzinna
przekazywane z ojca na synów. Dzięki tej ciągłości pokoleń firmie udało się połączyć rzemieślniczy fach z wciąż rozwijającą się
estetyką.

Cechy bucików:
Wierzch: skóra naturalna
Wkładka: skóra naturalna
Podeszwa: elastyczna, antypoślizgowa, diagnostyczna, obcas Thomasa, usztywniona pięta
Możliwość zastosowania wkładki korekcyjnej.
Model: H03-1
Gatunek I
Materiały użyte do produkcji bucików są wykonane z naturalnych delikatnych skór włoskich i hiszpańskich. Naturalne włoskie
skóry, włoskie spody czy wyściółki firma dba by były one z najwyższej półki. Co więcej, poddawane są one kontroli na
obecność szkodliwych dla zdrowia substancji. A to wszystko dla zapewnienie najwyższego komfortu użytkowania bucików
przez nasze pociechy.
W produkcji obuwia firma dąży do perfekcji, której wyrazem są komfort i piękno, a połączenie tradycyjnej ręcznej roboty z
wygodą i ponadczasową estetyką to filary, na których od lat świadomie i konsekwentnie budują swój wizerunek.
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Jak dopasować rozmiar ?
Odrysowujemy stopę dziecka na kartce papieru, paluszki muszą być wyprostowane, a stopa powinna na całej długości opierać
się o podłoże. Nie dociskamy długopisu do stopy, tylko robimy swobodny obrys, następnie określamy długość odrysowanej
stopy mierząc odcinek od końca dużego palca do środka pięty. Długość wkładki ma być większa od długości stopy o 0,5 cm. 0,7 cm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
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Rozmiar: 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

