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Trzewiki profilaktyczne Bartek
11379/8-0MY-14379-8/OMY
Cena

139,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

11379/4-0MY

Producent

Bartek

Opis produktu
Profilaktyczne chłopięce trzewiki firmy Bartek. W trosce o dzieci firma Bartek proponuje obuwie profilaktyczne do wkładek
ortopedycznych . Buty wykonane są z wysokiej jakości miękkiej, naturalnej skóry. Górne brzegi cholewki wyłożone są miękką
pianką chroniącą przed otarciami i uciskiem. Obuwie jest odpowiednio usztywnione w tylnej części. Trzy paski z regulowanym
zapięciem pozwalające na optymalne dopasowanie obuwia do stopy. Doskonałe na jesień i wiosnę.
OBUWIE PROFILAKTYCZNE BARTEK spełnia funkcje fizjologiczne. Może być również stosowane w celu zapobiegania
powstawaniu wad czynnościowych kończyn dolnych u dzieci i młodzieży, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koślawość kolan
Koślawość stóp
Szpotawość stóp
Stopy płasko-koślawe
Stopa wiotka
Płaskostopie podłużne
Płaskostopie poprzeczne
Paluch koślawy
Szponiaste ustawienie palców.

OBUWIE PROFILAKTYCZNE BARTEK zalecane jest do noszenia przez dzieci ze zdrowymi stopami, w celu niedopuszczenia
do powstawania powyżej wymienionych wad stóp.
OBUWIE PROFILAKTYCZNE BARTEK może być również stosowane do specjalistycznych wkładek ortopedycznych. Wkładki
ortopedyczne muszą być zalecone przez lekarza ortopedę – dobrze dostosowane do rodzaju wady i wymiarów stóp dziecka.
Mogą to być wkładki gotowe, dostępne w sklepach specjalistycznych lub wykonane na indywidualne zamówienie w
warsztatach techniki ortopedycznej.
Wierzch:skóra licowa
Całe w środku: skóra naturalna
Wkładka: B-FRESH, skórzana, antygrzybiczna, antybakteryjna, profilowana
Podeszwa:TR termokauczuk
kod producenta: T-11379-8/OMY T-14379-8/OMY
Kolor: niebiesko-biały
Gatunek: I
Długość wkładek:
19
20
21
22
23
24

–
–
–
–

13,0 cm
13,7 cm
14,3 cm
14,9 cm
15,5 cm
16,3 cm
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25
26
27
28
29
30
31
32

– 16,7 cm
– 17,5 cm
- 17,9 cm
- 18,6 cm
- 19,2 cm
- 19,9 cm
- 20,5 cm
- 21,0 cm

Obuwie nowe, bez żadnych wad, objęte 2 letnią gwarancją i sprzedawane przez autoryzowany sklep.
Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki.
Buciki posiadają certyfikat "Zdrowa Stopa", który jest wyróżnikiem dobrego obuwia, zapewniającego prawidłowy rozwój i
funkcjonowanie stopy dziecka. Obuwie oznaczone tym znakiem jest wykonane prawidłowo pod względem konstrukcyjnym,
technologicznym i materiałowym oraz estetycznie wykonane.
Buciki posiadają Pozytywną Opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32
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