Klapki Damskie Piumetta 6264-21

Amortyzacja
pięty

Mikrofibra

Kod

6264-21

Typ

Klapki z otwartymi palcami

Kategoria

Obuwie komfortowe, Obuwie Kolebkowe

Rozmiary

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Kolory

biały

Podeszwa

PU

Cholewka

Mikrofibra

Wkładka

Mikrofibra

Certyfikaty

CE
Obuwie medyczne
Obuwie dla stopy wrażliwej
EN-20347

Antybakteryjna Antyelektrostaty Antypoślizgowa
podeszwa
czny
podeszwa

Obuwie
komfortowe

Ochrona spodu
przed UV

Oddychające
materiały

Bardzo lekkie

Podeszwa
syntetyczna

CE

Cholewka z
Microfibry

Damskie

Pranie ręczne w Przeciwzapacho Wkładka SHAPE
temperaturze
we
30 st.

Wyściółka z
mikrofibry

Opis
W modelu 6264-21 cholewkę i wyściółkę wykonano z miękkich i higienicznych skór naturalnych, przyjaznych dla stóp użytkownika. W
obuwiu zastosowano wkładki wykonane z pianki lateksowej pokrytej od strony stopy skórą naturalną. Wkładki te dają odczucie
miękkości i wygody w czasie chodzenia, co ma szczególne znaczenie dla osób z dolegliwościami bólowymi w obrębie stóp. Sprężyste
podeszwy w połączeniu z piankowymi wkładkami pochłaniają częściowo mikrowstrząsy powstające w czasie chodzenia po twardym
podłożu oraz zapewniają bardziej równomierny rozkład nacisków na podeszwowej stronie stopy. Zaletą tego obuwia jest również
specyficzna konstrukcja podeszwy typu kolebkowego z uniesionym czubkiem i podciętą częścią piętową. Taka konstrukcja podeszwy
ułatwia przekolebanie stopy w czasie chodzenia. Obuwie to przeznaczone jest dla osób: * ceniących komfort w czasie chodzenia *
które spędzają wiele godzin stojąc- lekarze, pielęgniarki, nauczyciele * u których występują dolegliwości i deformacje w obrębie stóp
* z nadwagą lub otyłością * z problemami naczyniowymi * dla osób chorych min. na : cukrzycę z zespołem stopy cukrzycowej (zespól
niedokrwiennej stopy cukrzycowej, zespól neuropatyczny stopy cukrzycowej, postać mieszana stopy cukrzycowej) z niewielkimi
owrzodzeniami oraz chorych na RZS Specjalna konstrukcja podeszwy zapewnia : * lepszą koordynacje podczas chodzenia *
amortyzację mikrowstrząsów w części piętowej powstającą w czasie chodzenia po twardym podłożu i zapobiegającą przenoszeniu ich
na kręgosłup * ochronę naszego kręgosłupa przed nadmiernym obciążeniem * wzmocnienie mięśni kończyn dolnych, pośladków,
pleców * chodzenie w tego typu obuwiu skłania użytkownika do ciągłego balansowania, co prowadzi do zwiększonej pracy mięśni

Branże
handel i usługi, medycyna, hotelarstwo, kosmetyka

Materiały dodatkowe
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Tabela rozmiarów
35 - 22,0 cm

36 - 23,0 cm

37 - 23,5 cm

38 - 24,0 cm

39 - 25,0 cm

40 - 25,5 cm

41 - 26,0 cm

42 - 27,0 cm

Kolekcja
Piumetta to kolekcja komfortowego obuwia damskiego przeznaczona do użytku w pracy i na co dzień.
Modele z tej serii projektowano z myślą o komforcie użytkowania i estetyce. Lekkie profilowane
anatomicznie spody dobrano tak, aby dawały jak największe uczucie komfortu. Do wszystkich modeli
używane są najlepszej jakości materiały. Piumetta przeznaczona jest dla osób, które w ciągu dnia
narażone są na przeciążenia nóg. Doskonałe klapki i obuwie dla lekarzy, pielęgniarek,
przedszkolanki.
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