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ELEGANCE wkładki całoroczne

ok. 3

PEKARI
NA KORKU

PEKARI
WKLEJANA

PEKARI
NA PIANCE
LATEKSOWEJ

SKÓRZANA
WKLEJANA

ŚWIEŻOŚĆ,
BRAK WILGOCI

HIGIENA
I KOMFORT

WYGODA
I TRWAŁOŚĆ

HIGIENA
I KOMFORT

mm

ok. 1,2 mm

ok. 2,8

mm

ok. 0,8

665/50

665/56

665/55

665/51

Wkładka z najwyższej jakości skóry owczej oraz naturalnego korka.
Gwarantuje wygodę dzięki izolującym i amortyzującym właściwościom
korka. Niezwykle trwała i elegancka.
Barwa i rysunek skóry owczej wykończonej a’la pekari sprawia, że
świetnie wygląda w eleganckim
obuwiu. Doskonała do butów wizytowych. Pokrywa i zabezpiecza wyściółkę obuwia, izoluje, działa antystatycznie i nie gromadzi wilgoci,
będącej źródłem przykrego zapachu.

Stylowa wkładka z najwyższej jakości skóry owczej, doskonała do
butów wizytowych i codziennego
obuwia biurowego. Cienka, o znakomitych właściwościach higienicznych. Używana w obuwiu z materiałów syntetycznych podwyższa
komfort, higienę, jak również
zmniejsza zmęczenie stóp powodowane kontaktem z materiałami
sztucznymi. Zalecana do używania
w przypadku zniszczenia wyściółki
obuwia, w celu zapobiegania jej
zużyciu lub dla izolacji od sztucznego wnętrza obuwia.

Bardzo elegancka wkładka z najwyższej jakości owczej skóry wykończonej a’la pekari, doskonała
do butów wizytowych i codziennego
obuwia biurowego. Wygodę gwarantuje podkład z miękkiej pianki
lateksowej, elegancję i trwałość
– skóra owcza, zaś higienę – dodatek
węgla aktywnego zawartego w lateksie, wiążącego drobnoustroje.

Wkładka wykonana ze skóry świńskiej, cienka i delikatna. Doskonale
zabezpiecza i odświeża zniszczoną
wyściółkę buta, a dzięki spodniej
warstwie pokrytej klejem idealnie
przylega do wnętrza obuwia. Pasuje do obuwia wizytowego oraz do
wszelkiego obuwia dobrze dopasowanego do stopy. Włożona do obuwia o sztucznej wyściółce natychmiast przynosi stopom ulgę, niweluje
pieczenie i swędzenie.

Rozmiary:
36 - 46

(numeracja
podwójna)

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

Elementy:
skóra owcza, korek naturalny
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Rozmiary:
36 - 46

Rozmiary:
(numeracja
podwójna)

mm

(numeracja
podwójna)

Elementy:
skóra owcza, warstwa kleju

Elementy:
skóra owcza, lateks z węglem
aktywnym

Elementy:
skóra naturalna czarna
lub beżowa, warstwa kleju

ANTYCZNA
GENUINE LEATHER

SMOOTH LEATHER

SKÓRZANA
NA KORKU

SKÓRZANA
NA PIANCE
LATEKSOWEJ

SKÓRA PREMIUM
NA LATEKSIE

HIGIENA
I KOMFORT

WYGODA
I ELEGANCJA

KOMFORT
I NATURA

HIGIENA
I IZOLACJA

AMORTYZACJA
I IZOLACJA

ok. 4

mm

ok. 2,8

mm

ok. 3

mm

ok. 2,6

mm

ok. 2,5

mm

665/57

665/54

665/53

665/52

665/59

Wkładka ze szlachetnej, grubej skóry bydlęcej. Do jej
garbowania używa się garbników roślinnych uzyskiwanych z kory dębu, wierzby
i brzozy. Cechą charakterystyczną skór garbowanych
roślinnie są wysokie parametry higieniczne oraz piękny koloryt, od bardzo jasnego beżu po brąz. Wkładka
ta doskonale zastępuje wyściółkę buta. Nawet po całodziennej pracy w pozycji
stojącej, nogi nie odczuwają zmęczenia. Zalecana dla
osób ceniących komfort swoich stóp i elegancję w bucie.

Bardzo elegancka wkładka
z najwyższej jakości skóry
owczej. Doskonała do butów
wizytowych i codziennego
obuwia biurowego. Wygodę
gwarantuje podkład z miękkiej pianki lateksowej Shock
Absorber, który pochłania
wstrząsy, chroniąc stawy i kości, a także usuwa zmęczenie nóg. Elegancję i trwałość
– zapewnia skóra owcza.

Wkładka wykonana ze skóry świńskiej i z naturalnego
korka. Doskonale chroni i zastępuje zniszczoną wyściółkę buta. Korek znakomicie
izoluje i amortyzuje, a ponadto usztywnia wkładkę,
zapobiegając jej przesuwaniu się w bucie. Elastyczna,
przewiewna i trwała, ma właściwości antystatyczne. Poprawia wygodę, ociepla i nie
gromadzi wilgoci, będącej
źródłem przykrego zapachu.

Wkładka skórzana na 1,8
mm warstwie lateksu. Poprawia amortyzację i izolację, zwiększa komfort chodzenia. Nie zajmuje wiele
miejsca, zatem nadaje się
również do dość dopasowanego obuwia. Chroni wyściółkę buta. Lateks zawiera ponadto dodatek węgla
aktywnego, zapewniając higienę obuwia.

Wkładka skórzana na 1,8 mm
warstwie lateksu. Poprawia
amortyzację i izolację. Chroni wyściółkę buta, poprawia
komfort chodzenia. Naturalna skóra wykończona jest
elegancką fakturą pekari.

Rozmiary:

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

36 - 46

od 35/36 do 45/46

(numeracja podwójna
19 - 35

do wycięcia

od 35/36 do 45/46

od 35/36 do 45/46

(numeracja podwójna)

36 - 46

Elementy:
skóra bydlęca roślinnie
garbowana

Rozmiary:

Rozmiary:

Rozmiary:

Elementy:
skóra owcza, lateks Shock
Absorber

Elementy:
skóra świńska czarna lub
beżowa, korek naturalny

Elementy:
skóra świńska czarna lub
beżowa, lateks z węglem
aktywnym

Elementy:
skóra świńska wykończona
a’la pekari, lateks z węglem
aktywnym
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HYGIENICwkładki dla aktywnych

ok. 3

ALOE VERA

COOL &
FRESH

REFRESH EXTRA

AROMA SILVER
BIOACTIVE –
SHOCK ABSORBER

UKOJENIE
DLA STÓP

ŚWIEŻOŚĆ,
AMORTYZACJA

NATURA
I ŚWIEŻOŚĆ

ŚWIEŻOŚĆ,
AMORTYZACJA

mm

3 mm

1,1 – 1,2 mm

3,5 mm

665/11

665/141

665/21

665/10

Wkładka o świeżym zapachu zawierająca wyciąg z aloesu. Zapewnia
wyjątkowy komfort dzięki elastycznemu lateksowi oraz miękkiej, miłej w dotyku powłoce tekstylnej.
Aloes posiada właściwości lecznicze.
Zmniejsza ból i reakcję zapalną,
przyspiesza gojenie skóry, pobudza
jej wzrost i naprawę. Perforacja
i podłużnie proﬁlowany kształt lateksu wymuszają cyrkulację powietrza. Znakomita wkładka do obuwia
weekendowego, na wiosnę i lato.

Wykonana z pianki lateksowej, pokryta specjalną tkaniną z termoaktywnych włókien poliestrowych, które
spełniają zadanie wentylacji i utrzymania suchej powierzchni skóry.
Technologia opatentowana w USA.
Daje przyjemne odczucie świeżości,
zatrzymując wilgoć z dala od stopy.
Innowacyjne połączenie materiałów
wspomaga amortyzację zapobiegając bólom stóp i kręgosłupa. Perforowana, miękka i elastyczna. Poprawia komfort i cyrkulację powietrza
w obuwiu. Idealna dla osób ze zwiększoną potliwością stóp. Obszywana.
Można prać ręcznie w temperaturze
30°C.

Cieniutka, niezwykle lekka wkładka
z włókien celulozowych. Zawiera odświeżające kapsułki z olejkami eterycznymi, co daje uczucie komfortu
przez cały dzień. Efekt odświeżający
trwa 5-7 dni. Stopy nie przegrzewają
się ani nie wyziębiają; pozostają suche i świeże. Antypoślizgowa warstwa spodnia utrzymuje wkładkę na
miejscu. Polecana szczególnie latem.
Do częstej wymiany – 3 pary w opakowaniu.

Wkładka antybakteryjna, o świeżym
zapachu, z zawartością bioaktywnych jonów srebra. Lateks o szczególnych właściwościach SHOCK
ABSORBER absorbuje wstrząsy,
chroniąc stawy i kości, a także usuwa
zmęczenie nóg. Jony srebra zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów,
zwalczają przykre zapachy, stanowią
naturalną baterię dla pleśni. Wkładka zalecana osobom aktywnym ﬁzycznie, wykonującym pracę ﬁzyczną,
osobom z nadwagą, doskonała do
obuwia sportowego, trekkingowego,
weekendowego oraz przy zwiększonej potliwości stóp. Dzięki obszyciu
służy dłużej i zachowuje swój kształt.

Rozmiary:
36 - 46

24 - 35

od 35/36 do 45/46

do wycięcia
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36 - 38

39/41

42/44

Rozmiary:
36 - 46

Elementy:
pianka lateksowa, welurowa powłoka
tekstylna Aloe Vera

Rozmiary:

Rozmiary:
36 - 46

od 35/36 do 45/46

Elementy:
tkanina termoaktywna,
perforowana pianka lateksowa

Elementy:
bawełna, miękka celuloza, warstwa
antypoślizgowa

od 35/36 do 45/46

Elementy:
tkanina dystansująca silver
bioactive, lateks shock absorber

SPORT
– SANITIZED

SPORTOWA
ULTRA Z WĘGLEM
AKTYWNYM

ANTYSEPTYCZNA
SANITIZED

ACTIFRESH
ANTYBAKTERYJNA
– ZAPACHOWA

GEL BALLET

WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWGRZYBICZNE

ŚWIEŻOŚĆ,
KOMFORT

WŁAŚCIWOŚCI
PRZECIWGRZYBICZNE

ŚWIEŻOŚĆ,
KOMFORT

AMORTYZACJA
I OCHRONA

ok. 4

mm

ok. 4

mm

3 mm

3,2 mm

ok. 3 - 6 mm

665/73

665/74

665/14

665/29

665/162

Wykonana z białego filcu
profilowanego do sklepienia stopy oraz opartej na nim
pianki lateksowej w technologii Sanitized, zapewniającej wkładce właściwości
przeciwgrzybiczne i bakteriostatyczne. Niezwykle lekka,
idealna do butów sportowych i turystycznych. Poprawia prawidłowe ułożenie
stopy w bucie. Równomiernie rozkłada nacisk na całą
podeszwę, amortyzuje mikrowstrząsy i zapobiega bólom stóp.

Wykonana z pianki lateksowej z węglem aktywnym
oraz tkaniny dystansującej
o specjalnej, warstwowej
budowie, w formie siateczki.
Dzięki tkaninie dystansującej wkładka powraca do pierwotnej pozycji po każdym
nacisku. Zapewnia dobrą cyrkulację powietrza między jej
warstwami i zmniejsza wilgotność w bucie. Miękki, wyproﬁlowany od spodu lateks,
zapewnia komfort, a zawarty
w nim węgiel aktywny pochłania nieprzyjemne zapachy.

Wykonana z lateksowej pianki przy zastosowaniu technologii Sanitized, dzięki której posiada właściwości
przeciwgrzybiczne i bakteriostatyczne (powstrzymuje rozmnażanie się bakterii).
Pokryta jest tkaniną bawełnianą. Perforowana.

Wkładka antybakteryjna o
świeżym zapachu składająca
się z trzech warstw: bawełnianej tkaniny wierzchniej,
pianki lateksowej ze środkiem przeciwbakteryjnym
zapobiegającym rozwojowi
drobnoustrojów w wilgotnym
i ciepłym środowisku buta oraz
przeciwpoślizgowej pianki lateksowej, z fakturą rombów.
Perforacja zapewnia cyrkulację powietrza, która daje poczucie komfortu. Szczególnie
polecana do obuwia sportowego, turystycznego, domowego. Prać w letniej wodzie.

Rozmiary:

Rozmiary:

Wkładki żelowe o długości 2/3
stopy do wszystkich rodzajów
butów damskich. Podnoszą
komfort chodzenia, szczególnie w obuwiu na wysokim obcasie oraz balerinach. Skutecznie amortyzują mikrowstrząsy
występujące podczas chodzenia. Chronią stopy przed otarciami i odparzeniami. Specjalnie ukształtowany, miękki żel
wspomaga śródstopie i sklepienie stopy, zapobiega przesuwaniu stopy w obuwiu. Welurowa tkanina na wierzchu
wkładki zapewnia utrzymanie
jej w pożądanej świeżości i suchości. Perfekcyjna wygoda
chodzenia. Można prać w letniej wodzie.

36 - 47

24 - 35

36 - 46

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

(numeracja podwójna)

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:
36 - 46

Elementy:
bawełna, lateks Sanitized,
ﬁlc prasowany

Elementy:
Elementy:
tkanina dystansująca –
bawełna i lateks Sanitized
siateczka, lateks z węglem
aktywnym. Biała, czarna.

od 35/36 do 45/46

Elementy:
bawełna, pianka lateksowa

Rozmiary:

34 - 40

Elementy:
tkanina welurowa, żel
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CLASSIC na każdą okazję

FILC WŁOSKI

FILCOWA

WHITE FROTTE

KOKOSOWA
KRYTA FROTTE

IZOLACJA
i CIEPŁO

IZOLACJA

CYRKULACJA
POWIETRZA

KOMFORT

ok. 2,9 – 3,2 mm

ok. 4

665/82
Wykonana z białego lub czarnego
ﬁlcu ze specjalnymi, gumowymi wypustkami od spodu. Wkładka wyściełając dokładnie dno butów zapobiega powstawaniu odparzeń oraz
izoluje stopę od podłoża. Gumowe
wypustki zabezpieczają wkładkę
przed przemieszczaniem się i izolują od wilgotnej wyściółki. Miękkość
ﬁlcu poprawia komfort obuwia. Zalecana do obuwia wczesnowiosennego, jesiennego, zimowego, roboczego oraz zimowych bamboszy.
Należy ją regularnie wymieniać.

(numeracja
podwójna)

Elementy:
ﬁlc biały lub czarny, guma
impregnująca

6

3 mm

ok. 3,5 – 4,5 mm

665/80

665/131

665/44

Wykonana z ﬁlcu, prosta, lekka, doskonale izolująca stopę przed zimnem. Zapewnia właściwą temperaturę stopom, a dokładnie wyścielając
dno butów zapobiega powstawaniu
odparzeń i niszczeniu wyściółki.
Miękkość filcu poprawia również
komfort w użytkowaniu obuwia. Zalecana do obuwia jesiennego i zimowego, roboczego oraz domowych
bamboszy. Należy ją wymieniać regularnie.

Wkładka z białej pianki lateksowej
i naturalnej, bawełnianej tkaniny
frotte. Miękka, elastyczna, perforowana, poprawia znacznie komfort
i cyrkulację powietrza w obuwiu.
Zalecana zwłaszcza przy krótkim
i intensywnym wysiłku i przy znacznym obciążeniu stóp, np. przy nadwadze, pracy stojącej lub przy chodzeniu po twardym podłożu. Idealna
do codziennego użytku latem bez
skarpet, a także do obuwia turystyczno-sportowego. Można prać ręcznie.

Wykonana z włókna skorupy orzecha kokosowego, pokrytego bawełną frotte i obszytego. Włókno kokosowe to materiał naturalny, bardzo
przewiewny z racji struktury (sprasowane włókno), elastyczny, a zarazem sztywny i niezwykle wytrzymały, zarówno na nacisk, tarcie, jak
i zginanie. Zalecany dla osób z nadwagą oraz intensywnie użytkujących
obuwie. Zapewnia niezwykły komfort, zwłaszcza przy długotrwałym
chodzeniu lub staniu. Znacznie
zmniejsza ryzyko nieprzyjemnych
zapachów. Nadaje się do prania
(ręcznego). Lamowana.

Rozmiary:
36 - 46

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

mm

od 35/36 do 45/46

47 - 50

Elementy:
ﬁlc szary mieszany

do wycięcia

Rozmiary:
34 - 40

36 - 46

41 - 46

do wycięcia

Elementy:
bawełna frotte, pianka lateksowa

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

(numeracja
podwójna)

Elementy:
bawełna frotte , włókno kokosowe
prasowane

KORKOWA KRYTA
LATEKSEM
Z WĘGLEM AKTYWNYM

KORKOWA
KRYTA LNEM

PRZECIWPOTLIWA
PERFOROWANA

ŻÓŁTO-ZIELONY
LATEKS

ŚWIEŻOŚĆ,
TERMOIZOLACJA

ŚWIEŻOŚĆ,
AMORTYZACJA

ŚWIEŻOŚĆ
I HIGIENA

CYRKULACJA POWIETRZA,
AMORTYZACJA

ok. 3,5

mm

ok. 2,5

mm

ok. 3,3

mm

ok. 3,2

mm

665/31

665/32

665/17

665/15

Wykonana z dwóch warstw: naturalnego korka i lateksu z węglem
aktywnym. Miękka pianka lateksowa zapewnia komfort chodzenia.
Zawarte we wkładce włókno węglowe o właściwościach absorbujących pochłania zapachy, zapewniając stopie uczucie świeżości.
Warstwa korka tworzy dodatkową
powłokę termoizolacyjną i amortyzującą. Zalecana przy znacznym
obciążeniu stóp, np. przy nadwadze, pracy stojącej lub chodzeniu
po twardym podłożu. Lamowana.

Lekka wkładka wykonana tylko z naturalnych materiałów: korka otrzymywanego z kory dębu korkowego,
który zapewnia termoizolację i amortyzację, posiada właściwości antystatyczne i hipoalergiczne, reguluje
mikroklimat wnętrza buta i z warstwy naturalnego lnu, która styka
się ze stopą. Znakomita na wiosnę,
lato i jesień, do wszelkiego rodzaju
obuwia. Lekka, cienka i bardzo wytrzymała. Można prać (ręcznie). Lamowana.

Wkładka wykonana z perforowanej
na całej powierzchni pianki lateksowej zawierającej włókno z aktywnym
węglem. Perforacja poprawia cyrkulację powietrza w bucie. Włókno
węglowe pochłania nieprzyjemne
zapachy, a także wiąże biologiczne
drobnoustroje, zapewniając stopie
uczucie świeżości. Pokryta cienką
bawełnianą tkaniną. Miękka i delikatna.

Wkładka wykonana z dwóch rodzajów lateksu perforowanego pokrytych bawełną: zielonego z warstwą
bawełny oraz żółtego, przeciwpoślizgowego, z fakturą rombów. Zapewnia amortyzację. Jest miękka
i bardzo wytrzymała. Dzięki perforowaniu zapewnia cyrkulację powietrza i pozwala stopom swobodnie
oddychać dając poczucie komfortu.
Idealna do obuwia sportowego. Można prać ręcznie w zimnej wodzie.

36 - 46

Rozmiary:
Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

(numeracja
podwójna)

Elementy:
lateks z węglem aktywnym
wykończony bawełną, korek
naturalny

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:

(numeracja
podwójna)

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

19 - 35
do wycięcia

47 - 50
do wycięcia
47 - 50

Elementy:
len, korek naturalny

do wycięcia

Elementy:
lateks kryty bawełną
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WINTER wkładki jesień / zima

MERINO WOOL

ALUMINIOWA
PREMIUM

ALUMINIUM
SILVER

FILC GRUBY

FILC
IMPREGNOWANY

WENTYLACJA
I CIEPŁO

TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA

TERMOIZOLACJA
AMORTYZACJA

TERMOIZOLACJA
KOMFORT

Grubość:
ok.nacisku
3 mm
ok. 3 mm przy

Grubość:
ok. 3,5 mm
ok.
3,5 mm

Grubość:
ok.
4 mm ok.

665/42

665/43

665/46

665/89

665/81

Warstwa wierzchnia wykonana jest z 100 % wełny
owczej merynos, która
dzięki swoim naturalnym
właściwościom termoaktywnym oraz wentylacyjnym daje uczucie przyjemnego ciepła oraz świeżości.
Usztywniająca warstwa
spodnia wkładki dodatkowo
izoluje i idealnie przylega
do wyściółki buta, zapobiegając przesuwaniu i zwijaniu
w bucie. Wkładki zapewniają ciepło i przyjemnie relaksują zmęczone stopy.

Wkładka termoizolacyjna.
Pikowanie na całej powierzchni przedłuża znacznie jej trwałość. Specjalna
antypoślizgowa folia aluminiowa z klejem przytrzymuje wkładkę na miejscu.
Warstwa włókniny na piance zapewnia doskonałą izolację przed wilgocią oraz
zimnem. Aluminium utrzymuje ciepło w obuwiu odbijając je z powrotem do
wnętrza obuwia.

Wkładka termoizolacyjna.
Czteromilimetrowa warstwa ﬁlcu izoluje stopy od
zimnej podeszwy, a jednocześnie daje poczucie wygody poprzez naturalną
amortyzację. Zapobiega
bólom stóp i kręgosłupa.
Dodatkowo aluminium zapobiega utracie ciepła odbijając je z powrotem do
wnętrza obuwia. Antypoślizgowa warstwa kleju na
folii aluminiowej przytrzymuje wkładkę na miejscu.

Wkładka wykonana z szarego ﬁlcu o grubości od 6
do 7 mm. Idealna do dość
luźnego obuwia zimowego
i roboczego. Oprócz znakomitej izolacji stopy przed
zimnem, poprzez naturalną amortyzację, zapobiega bólom stóp i kręgosłupa. Należy ją regularnie
wymieniać, zwłaszcza przy
intensywnym użytkowaniu
obuwia.

Wkładka wykonana z ﬁlcu
skutecznie izolującego stopę przed zimnem. Wyścieła
dokładnie dno butów i zapobiega powstawaniu odparzeń. Specjalne wypustki
na spodzie wkładki dodatkowo zabezpieczają przed
przemieszczaniem i izolują od wilgotnej wyściółki.
Miękkość ﬁlcu zapewnia
komfort chodzenia.

przy nacisku

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46
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Elementy:
naturalna wełna merynos,
materiał usztywniający
z powłoką antypoślizgową.

4 mm

Grubość:
6-7
ok.
6-7 mm

mm

Rozmiary:
Rozmiary:

36 - 46

Rozmiary:
36 - 46

od 36/37 do 44/45

Rozmiary:

36 - 46

od 35/36 do 45/46
do wycięcia

36 - 46
19 - 35
do wycięcia

Grubość:
4 mm
– 4,2 mm
ok. 4-4,2

47 - 50
do wycięcia

47 - 50

Elementy: włóknina wełniana pikowana PU, pianka
PU, folia aluminiowa
z warstwą kleju,

Elementy:
ﬁlc szary mieszany, folia
aluminiowa z warstwą
kleju

Elementy:
ﬁlc szary mieszany

Elementy:
ﬁlc szary mieszany,
gumowy „jeżyk”izolujący

FILC NA LATEKSIE

POLAR
NA LATEKSIE

WEŁNA NA
ALUMINIUM
EXTRA

WEŁNA NA
LATEKSIE
PREMIUM

ALU COMFORT

TERMOIZOLACJA
ŚWIEŻOŚĆ

TERMOIZOLACJA
HIGIENA

TERMOIZOLACJA

AMORTYZACJA
I CIEPŁO

PRZECIW
MARZNĄCYM STOPOM

4 mm przy nacisku

ok.

4,5 mm

3,1 – 3,2 mm

ok.

665/84

665/18

665/47

665/45

665/48

Wkładka z ﬁlcu i lateksu
perforowanego. Warstwa
ﬁlcu zapewnia skuteczną
izolację i ciepło. Miękkość
i perforacja lateksu dodatkowo podwyższają uczucie
komfortu. Włókno węglowe zawarte w lateksie blokuje rozwój bakterii i drobnoustrojów, co zapobiega
powstawaniu nieprzyjemnego zapachu.

Termoizolacyjna wkładka
na warstwie perforowanego lateksu o fakturze rombów od spodu. Wierzchnia
warstwa polaru zapewnia
ciepło. Posiada właściwości
higieniczne. Polar zapewnia
skuteczną izolację zarówno
od chłodu, jak i od wilgoci.
Polecana do wszystkich
rodzajów obuwia jesienią
i zimą. Niezwykle komfortowa, bardzo ciepła, trwała i estetyczna.

Wkładka termoizolacyjna,
trójwarstwowa, zapewniająca wyjątkowe ciepło, zapobiegająca jego utracie
i izolująca od wilgoci. Specjalna antypoślizgowa warstwa kleju na folii aluminiowej przytrzymuje ją na
miejscu. Zalecana dla osób
ze słabym krążeniem krwi,
podatnym na przeziębienia
oraz wszystkim, którym
marzną stopy. Do większości wkładek zimowych zaleca się wybór obuwia o pół
lub numer większego niż
obuwie letnie i wiosenne.

Dwuwarstwowa wkładka
z wełny i spodu z pianki lateksowej proﬁlowanej, niezwykle wygodna i bardzo
ciepła. Połączenie komfortu i ciepła wymarzone dla
wszystkich, którym marzną stopy. Z uwagi na grubość wkładki, zaleca się
kupić obuwie o pół do całego rozmiaru większe niż
letnie i wiosenne.

Wkładka termiczna 3-warstwowa. Warstwa ocieplająca to pikowana wełna owcza
(100%), pod nią warstwa folii aluminiowej utrzymująca
temperaturę. Spodnia warstwa to pianka lateksowa
z węglem aktywnym pochłania nieprzyjemne zapachy,
a profil w kształcie gofra
zapobiega przesuwaniu się
wkładki. Innowacyjne połączenie materiałów oprócz
ochrony stóp przed zimnem,
wspomaga amortyzację, zapobiegając bólom stóp i kręgosłupa.

ok.

6 mm

Rozmiary:
od 35/36 do 45/46

przy nacisku

Rozmiary:
36 - 46

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:
36 - 46

od 35/36 do 45/46

Rozmiary:
19 - 35

Elementy: tkanina
polarowa, pianka
lateksowa, lateks
proﬁlowany

Rozmiary:

do wycięcia
36 - 46

Elementy:
ﬁlc szary mieszany, lateks
z węglem aktywnym

4 mm

od 35/36 do 45/46

Elementy: wełna owcza,
pianka PU, folia
aluminiowa z klejem

36 - 46

Elementy:
wełna owcza i lateks
proﬁlowany

od 35/36 do 45/46

Elementy: naturalna wełna,
folia aluminiowa, lateks
z węglem aktywnym
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GEL TECHNO

NOWOCZESNA WYGODA

HAMULEC STOPY
SAMOPRZYLEPNY
665/68/2

uniwersalny

Wykonany z miękkiego, sprężystego, przezroczystego żelu. Zalecany
do obuwia na wysokim obcasie.
Zapobiega przesuwaniu się stopy
i amortyzuje nacisk na palce. Należy
umieszczać w obuwiu na powierzchni odtłuszczonej i suchej.

PODPIĘTKA ŻELOWA
GEL ANATOMIC
665/16/93

uniwersalny

Wykonana z miękkiego, proﬁlowanego, sprężystego i przezroczystego
żelu. Chroni pięty wrażliwe i amortyzuje wstrząsy podczas chodzenia. Nie przesuwa się w bucie.
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HAMULEC STOPY ŻELOWY
ULTRACIENKI
665/68/3

uniwersalny

ZAPIĘTKA ŻELOWA
MAŁA /DUŻA
665/90/04
665/90/03

ŻELKI OCHRONNE
L, XL

S, M

Wyjątkowo cienki (ok 1,2 mm), samoprzylepny, wykonany ze sprężystego, przezroczystego żelu. Niewidoczny w obuwiu. Zalecany do
obuwia na wysokim obcasie i mocno
dopasowanego.

Samoprzylepna, wykonana z miękkiego, sprężystego żelu, niewidoczna w obuwiu. Zalecana do obuwia
ze zbyt sztywnym, za wysokim zapiętkiem. Chroni piętę przed otarciem.

PODPIĘTKA
GEL-AIR

HAMULEC ŻELOWY

665/16/92

uniwersalny

Wykonana w technologii żelowej,
z systemem kanalików. Zapewnia
piętom doskonały komfort oraz
uczucie relaksu. Nie przesuwa się
w bucie, jest bardzo trwała. Można
myć pod bieżącą wodą.

665/68

uniwersalny

Wykonany z miękkiego, sprężystego i przezroczystego żelu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie.
Zapobiega przesuwaniu się stopy
do przodu oraz amortyzuje nacisk
na palce, a także zapobiega rozciąganiu i wrzynaniu się w skórę pasków sandałów.

665/16/801
5 elementów: 2 paski, 3 płatki
Samoprzylepne, wykonane z miękkiego, sprężystego żelu. Zalecane
do obuwia na wysokim obcasie,
chronią stopy przed uciskiem pasków i grubych szwów oraz nitów.
Naklejać na wysuszoną i odtłuszczoną powierzchnię.

GELIK - TRZYMAJĄCY
PASEK DO OBUWIA
665/16/802

uniwersalny

Wygodna, bezbarwna opaska żelowa trzyma but przy stopie, zapobiegając zsuwaniu obuwia (klapek,
szpilek, czółenek).

PODPIĘTKI, HAMULCE

KOMFORT SKŁADA SIĘ Z DROBIAZGÓW

PODESZWA
ANTYPOŚLIZGOWA
665/99

S, M

HAMULEC STOPY
SKÓRA – LATEKS

L, XL

HAMULEC STOPY
LATEKS – PEKARI

uniwersalny

665/69

665/67

PODPIĘTK
SKÓRA – LATEKS

uniwersalny

665/94

S, M

L, XL

czarna, naturalna skóra

czarna, naturalna skóra

czarny, naturalna skóra

Wykonana z samoprzylepnej wulkanizowanej gumy, przeznaczona do
naklejania na podeszwę skórzaną
lub tuniskórową – zapobiega ślizganiu i szybkiemu ścieraniu podeszwy.

Wykonany z naturalnej skóry i lateksowej, miękkiej, płaskiej pelotki.
Hamuje zsuwanie stopy w obuwiu,
zmniejsza nacisk na palce. Zalecany
przy bólach śródstopia i do butów na
wysokim obcasie. Samoprzylepny.

Wykonany ze skóry owczej o wykończeniu pekari i lateksowej, miękkiej,
płaskiej pelotki. Samoprzylepny. Hamuje zsuwanie stopy do przodu obuwia i zmniejsza nacisk na palce.

Wykonana z dwóch warstw: miękkiej lateksowej pianki i skóry naturalnej. Chroni wrażliwe, bolesne
pięty. Zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na płaskie.
Amortyzuje wstrząsy. Samoprzylepna.

PODPIĘTKA
KOREK – PEKARI

PODPIĘTKA
KOREK – SKÓRA

PODPIĘTKA
KOREK – LATEKS

PODPIĘTKA
LATEKS – PEKARI
665/941

S, M

L, XL

665/97

S, M

L, XL

665/91

S, M

L, XL

665/92

S, M

L, XL

czarna, naturalna skóra
Wykonana z miękkiej lateksowej
pianki. Wykończona delikatną skórą
owczą - pekari. Chroni wrażliwe,
bolesne pięty. Szczególnie zalecana
przy zmianie obuwia o wysokim
obcasie na buty płaskie. Samoprzylepna.

Wykonana z naturalnego korka. Wykończona delikatną skórą owczą.
Poprzez podwyższenie pięty w bucie
chroni ją przed otarciem, amortyzuje
wstrząsy. Szczególnie zalecana przy
zmianie obuwia o wysokim obcasie
na buty płaskie. Samoprzylepna.

Wykonana z dwóch warstw: korka
i skóry naturalnej. Podnosi piętę
w bucie. Chroni przed otarciami.
Szczególnie zalecana przy zmianie
obuwia o wysokim obcasie na buty
płaskie lub konieczności dopasowania wysokości zapiętka do stopy.

Naturalny korek i lateks perforowany - poprawia pozycję pięty, chroni
przed otarciem. Amortyzuje nacisk, dodatkowo izoluje przed wilgocią. Szczególnie zalecana przy
zmianie obuwia o wysokim obcasie
na buty płaskie. Samoprzylepna.
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PODPIĘTKI, ZAPIĘTKI,
PÓŁWKŁADKI

KOMFORT SKŁADA SIĘ Z DROBIAZGÓW

S, M

L, XL

PODPIĘTKA
KORKOWA

ZAPIĘTKA
WELUROWA

ZAPIĘTKA
SKÓRA KOZIA – LATEKS

665/93

665/90/05

665/90

Z naturalnego korka. Poprawia pozycję pięty,
chroni przed otarciem. Amortyzuje nacisk,
dodatkowo izoluje przed wilgocią. Szczególnie
zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na buty płaskie. Samoprzylepna.

Chroni stopy przed otarciem i zsuwaniem
się obuwia z pięt, poprawia dopasowanie
obuwia, zapobiega otarciom stóp. Polecana
szczególnie do nowego obuwia z twardymi
zapiętkami oraz do zbyt luźnego. Przyklejana
do wnętrza buta. Samoprzylepna.

Ze skóry naturalnej koziej beżowej lub czarnej oraz miękkiej, sprężystej pianki lateksowej. Zalecana do obuwia ze zbyt sztywnym
lub za wysokim zapiętkiem, chroni piętę
przed otarciem, zapobiega wysuwaniu się stopy z buta. Samoprzylepna.

od 36/37 do 44/45

od 36/37 do 44/45

PÓŁWKŁADKA
PEKARI- LATEKS
665/64

Grubość: ok. 2,5 mm

Lateksowa pianka wykończona delikatną skórą
owczą. Pomaga dopasować obuwie do niestandardowego rozmiaru stopy. Skuteczna przy
zbyt cienkiej podeszwie. Dodatkowo izoluje.
Wskazana zwłaszcza do butów na wysokim
obcasie.
Elementy: skóra owcza, lateks
z węglem aktywnym
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uniwersalny

uniwersalny

od 36/37 do 44/45

PÓŁWKŁADKA
SKÓRA - LATEKS
665/62

Grubość: ok. 2,6 mm

czarna, beżowa

PÓŁWKŁADKA
LATEKSOWA
665/60

Grubość: ok. 3,2 mm

Wykonana z lateksowej pianki, wykończona naturalną skórą. Dopasowuje obuwie do niestandardowego rozmiaru stopy. Niweluje dyskomfort wynikający ze zbyt cienkiej podeszwy lub
wrażliwej stopy. Izoluje dodatkowo od chłodnej
podeszwy. Wskazana zwłaszcza do butów na
wysokim obcasie.

Wykonana z lateksu perforowanego, pokrytego
bawełną. Miękka i bardzo wytrzymała. Skutecznie pomaga dopasować obuwie do niestandardowego rozmiaru stopy. Niweluje dyskomfort wynikający ze zbyt cienkiej podeszwy lub
wrażliwej stopy. Wskazana zwłaszcza do butów
na wysokim obcasie.

Elementy: skóra świńska czarna lub
beżowa, lateks z węglem aktywnym

Elementy: bawełna, lateks

ANATOMIC LINE Ortho-medical – 8% Vat
PROFILAKTYCZNE I OCHRONNE
Pełna oferta Anatomic Line na www.coccine.com.pl

do wycięcia

36 - 46
od 36/40

od 35/36

od 35/36

do 41/46

do 45/46

do 41/42

od 35/36

do 45/46

ARA – ŻELOWA
RELAKSACYJNA

ARON

AMON – EXCLUSIVE

PÓŁWKŁADKA IDA
Z PELOTĄ

668/04

668/16

668/05

668/07

Uniwersalna wkładka proﬁlaktyczna. Zapobiega opadaniu sklepienia
podłużnego i poprzecznego stopy
oraz podpiera je. Wykonana z czterech warstw: szkieletu plastikowego podtrzymującego łuk stopy i pochłaniającego energię z wstrząsów,
insertów lateksowych: peloty metatarsalnej i podpiętki, lateksu Shock
Absorber oraz warstwy wierzchniej
ze skóry owczej. Zapewnia komfort,
amortyzuje. Może być stosowana
w proﬁlaktyce odparzeń.

Zapewnia komfort i odpoczynek
zmęczonym stopom, dając uczucie
relaksu. Znakomicie amortyzuje i niweluje uczucie zmęczenia stóp. Zalecana zarówno dla osób lubiących
komfort w obuwiu, jak i osób o stopach wrażliwych, także cukrzyków.
Można wielokrotnie myć w chłodnej
wodzie. Technologia żelowa. Pokryta
komfortowym, trwałym welurem.
Bezwonna.

Doskonale amortyzuje wstrząsy, obciąża równomiernie cały łuk stopy,
przez co chroni stawy i kręgosłup.
Zapobiega zmęczeniu stóp i odparzeniom, gwarantuje komfort podczas chodzenia. Wykonana z najwyższej jakości materiałów: klina
supinującego z pianki lateksowej,
podkładu z lateksu Shock Absorber
oraz wierzchniej warstwy – skóry
owczej.

Łagodzi dolegliwości spowodowane
płaskostopiem poprzecznym i bólu
występujące w przedniej części stóp.
Zapewnia komfort podczas chodzenia. Wykonana z najwyższej jakości
skóry ze specjalnie wyproﬁlowanym
elementem – pelotą z pianki lateksowej pokrytej welurem. Giętka,
elegancka i lekka. Pasuje do dobrze
dopasowanego obuwia.

PODPIĘTKI

PODPIĘTKI
KOREKCYJNE

od 35/36

do 45/46

18 - 35

AXEL 2/3

ADEPTUŚ

S, M

S, M

L, XL

L, XL

DAN i DANA
NA OSTROGI PIĘTOWE

DAMSKA DAGA
i MĘSKA DAG

668/06

668/10

668/961

668/951

Zapobiega opadaniu sklepienia poprzecznego stopy, odciąża głowy kości śródstopia i podpiera sklepienie
podłużne. Zapewnia komfort, amortyzując naciski statyczne i dynamiczne. Stosowana w proﬁlaktyce
odparzeń. Nie wypełnia przestrzeni
w przedniej części obuwia. 4-warstwowa wkładka, wykonana na
szkielecie plastikowym, z pelotą
i podpiętką lateksową, pokryta owczą
skórą, posiadającą właściwości
chłonne wilgoci.

Proﬁlaktyczna wkładka dziecięca
lekko supinująca. Korytkowy kształt
stabilizuje prawidłowe ustawienie
pięty. Zalecana w proﬁlaktyce koślawości pięt oraz kolan.

Niezawodne zarówno przy tworzących się, jak i już istniejących ostrogach kości piętowych. Zmniejszają
ryzyko powstawania stanów zapalnych wokół ostrogi. Amortyzują
wstrząsy i chronią pięty. Wykonane
z miękkiej, lateksowej pianki, wykończone delikatną skórą owczą.

Stosowane w przypadku pięty koślawej lub szpotawej. Zapobiegają
ścieraniu obcasów i wykrzywianiu
obuwia. Wykonane ze sztywnej,
gumowej podpiętki naklejonej na
piankę lateksową, wykończone delikatną skórą owczą.
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MAŁA | DUŻA STOPA

DUŻA STOPA
Dostępne rodzaje:
• Aluminiowa Premium
do wycięcia

• Filc impregnowany
• Przeciwpotliwa perforowana z węglem aktywnym
• Polar na lateksie

od 47/50

• Aloe Vera

MAŁA STOPA
Wkładki dziecięce, przygotowane do samodzielnego wycinania
według nadrukowanego szablonu.
Dostępne rodzaje:
do wycięcia

od 19/35
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•
•
•
•
•
•
•

Aluminiowa Premium
Filc impregnowany
Przeciwpotliwa perforowana z węglem aktywnym
Polar na lateksie
Aloe Vera
Skóra Premium na lateksie
Sport Sanitized kształtowana
24 - 35
anatomicznie do sklepienia stopy

SPORT LINE

do wycięcia

do wycięcia

do wycięcia

36 - 40

36 - 40

36 - 40

40 - 43

40 - 43

40 - 43

43 - 46

43 - 46

43 - 46

MULTIUSE
DLA POCZĄTKUJĄCYCH
WYCZYNOWCÓW

TREKKING
DLA AKTYWNYCH
CHODZIARZY

RUNNING
DLA BIEGACZY

665/25

665/22

665/23

Zapewnia komfort i zapobiega obtarciom.
Optymalizuje obciążenie stopy w trakcie ruchu, wzmacnia jej stabilizację oraz pracę.
Wyproﬁlowane anatomicznie części wkładki
wspomagają cyrkulację krwi oraz redukują
zmęczenie stopy i ryzyko otarć. Wypełnienie
buta daje poczucie integracji stopy z obuwiem.

Budowa wkładki uwzględnia potrzeby stóp
podczas biegania: stabilizację pięty i łuków,
redukcję wstrząsów, anatomiczne dopasowanie, oddychanie i transport wilgoci, a także dynamikę odbicia i maksymalizację po-tencjału buta.

Innowacyjna wkładka do obuwia sportowego,
trekkingowego, trampek i miejskiego. Anatomicznie wyproﬁlowana, stabilizuje ułożenie stopy we wnętrzu obuwia. Pelota metatarsalna przy każdym kroku podpiera łuk
poprzeczny optymal
optymalizując
j nacisk w przedniej
części stopy.

do wycięcia

36 - 40

40 - 43

od 36 - 46

43 - 46

FOOTBALL
DLA KOPIĄCYCH PIŁKĘ

+1 COMFORT
T
DLA RELAKSU STÓP
ÓP

665/24

665/26

Wkładka ta została zaprojektowana z myślą
o komforcie i ochronie w trakcie specyﬁcznej
pracy stóp na boisku oraz uniknięciu kontuzji. W przedniej części użyto pianki o dwóch
gęstościach tak, aby zminimalizować obciążenie stopy w starciu z powierzchnią. Wkładka jest unieruchomiona w bucie dzięki systemowi bieżników na spodzie. Stabilizacja pięty
eliminuje uślizg stopy, gwarantując optymalizację zwrotu w każdym kierunku. Wypełnienie
buta daje poczucie integracji stopy z obuwiem.

Zalecana dla stóp z problemami zdrowotnymi,
drowotnymi,
w tym dla stóp wrażliwych. Powłoka
oka z tkaniny
poliestrowej zapewnia trwałość i uczucie suchości w trakcie jej użytkowania. VISCO PIANKA, VISCO LATEKS oraz PIANKA
A ODDYCHAory” (materiał
JĄCA - tworzą materiał „memory”
„memory” wraca do pierwotnego
o kształtu z sekundowym opóźnieniem po ustaniu
aniu nacisku).
Supermiękki efekt komfortu - otula stopę,
naturalnie przyjmując jej kształt.
ałt.
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EKSPOZYCJA

JULIA
COCCINE

JULIA MAŁA
COCCINE

20/111
185 x 56 x 35 cm

66 x 32 x 24 cm

WIKTOR

WALDI z żelkami

622/37/03
61 x 30 x 20 cm

622/39/01
44 x 25 x 22,5 cm

JAK KUPOWAĆ
1.
2.
3.
4.

Złóż zamówienie mailem na dakoma@dakoma.com.pl, faxem: +48 22 350 72 22 lub u naszego przedstawiciela w Twoim regionie
Towar wysyłamy naszym kurierem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Możesz również odebrać go osobiście.
Jeśli chcesz otrzymać stojak ekspozycyjny - skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub napisz o tym w Zamówieniu.
Jesli chcesz otrzymać ulotki informacyjne lub inne materiały - skontaktuj się z przedstawicielem lub napisz o tym w zamówieniu.
Nasz przedstawiciel w Twoim regionie:

