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Link do produktu: https://www.tomcio.pl/kapcie-profilek-sznurowane-granat-p-1198.html

Kapcie Profilek sznurowane
granat
Cena

53,00 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

Natychmiast

Opis produktu
Obuwie profilaktyczne dla dzieci Profilek zapewnia prawidłowy rozwój stóp dziecka oraz umożliwia korekcję nieprawidłowości. Wyróżnia się
usztywnionym zapiętkiem oraz lekką podeszwą z obcasem Thomasa.

Najważniejsze cechy produktu to:
Buty wykonane z najwyższej jakości skóry naturalnej
Elastyczna, antypoślizgowa podeszwa, usztywniony zapiętek, cholewka sięgająca powyżej kostki, wyprofilowana wkładka oraz obcas
Thomasa utrzymują nogę dziecka w prawidłowej pozycji zapobiegając koślawieniu pięt i płaskostopiu
Szeroki i wysoki czubek, w którym jest miejsce na prawidłowe ułożenie palców i swobodne poruszanie nimi
Idealne dopasowanie buta do tęgości nóżki dzięki odpowiedniemu zapięciu sięgającemu daleko w kierunku czubka
Miękka i elastyczna styrogumowa podeszwa zginająca się prawidłowo na linii stawów śródstopia
Produkt Polski

Cechy produktu:
Producent - Profilek produkt Polski
Model - sznurówka
Kolor - granat
Wierzch -skóra naturalna licowa
Podszewka - skóra naturalna
Spód - styrogum z obcasem Thomasa lekki i elastyczny
Sezon - całoroczne
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Tabela rozmiarów
Rozmiar

18,5

19

19,5

20

21

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

Długość
wkładki

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18

Buciki doskonale sprawdzają się jako kapcie do domu, do żłobka czy do przedszkola, a latem z powodzeniem zastąpią Twojemu dziecku sandałki

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Buty Profilek: 18.5 - 11.5 cm , 19 - 12.0 cm , 19.5 - 12.5 cm , 20 - 13.0 cm , 21 - 13.5 cm , 22 - 14.0 cm , 22.5 - 14.5 cm , 23
- 15.0 cm , 23.5 - 15.5 cm , 24 - 16.0 cm , 24.5 - 16.5 cm , 25 - 17.0 cm , 25.5 - 17.5 cm , 26 - 18.0 cm
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