Buty niemowlęce Kolev&Kolev

Innowacyjne buty dla najmłodszych wyposażone w unikalny suwak okalający całą stopę,
dzięki czemu łatwo zakłada się je na delikatną stopę niemowlaka.
Cechy charakterystyczne:
• Miękka cholewka, która chroni kostkę dziecka.
• Wyściółka wykonana z naturalnej oddychającej skóry.
• Na zewnątrz zaawansowane technologicznie włókno – mikrofibra zapewniająca skórze
odpowiednią cyrkulację powietrza.
• Innowacyjny suwak na całej podeszwie pozwalający na szybkie, łatwe i wygodne
zakładanie.
• Szeroki i zaokrąglony przód, który pozwala na swobodny ruch paluszków dziecka
czy też wyprostowanie ich podczas obciążenia.
• Lekkość – są niewyczuwalne na nodze, aby dziecko w bucie czuło się jak bez niego
i jednocześnie dobrze wyczuwało podłoże.
• Ruchoma wkładka ułatwiająca pomiar i dobór odpowiedniego rozmiaru
• Elastyczna, antypoślizgowa podeszwa z termo-kauczuku, która podąża za naturalnym
ruchem stopy dziecka.

Połączenie naturalnej skóry ze 100% mikorfibrą daje optymalne efekty w użytkowaniu obuwia,
pozwalając na zdrowy rozwój stóp, które się mniej pocą. Mikrofibra nie tylko zapewnia skórze
odpowiednią cyrkulację powietrza, ale jednocześnie jest materiałem zapewniającym
wodoodporność. Obuwie jest lekkie, antybakteryjne, ekologiczne a przy tym wytrzymałe na
zużycie. Włókno to posiada wszystkie cechy skóry, ale o lepszej wydajności:
• Zapewnia suchość stóp - pochłania wilgoć szybciej i bardziej efektywnie niż jakikolwiek
inny materiał włącznie ze skórą.
• Zapewnia długą żywotność - niezwykle trwałe na otarcia i ścieranie.
• Jest zmywalne – posiada większą zdolność do czyszczenia aniżeli skóra.
• Hipoalergiczne.
• 100% biodegradowalne.
• OEKO-TEX® Standard 100
Firma Kolev & Kolev starannie dobiera wysokiej jakości materiały, z których produkuje swoje
buty. Dzięki dokładności przeszkolonych szewców oraz współpracy ze słynnym Instytutem
Biomechaniki w Walencji obuwie tej marki jest prawidłowo wykonane pod względem
konstrukcyjnym, technologicznym i materiałowym. Natomiast profesjonalny zespół ambitnych
projektantów dba o estetykę, tak aby tworzyć buty nowoczesne i bezpieczne dla dzieci.
Długość wkładki - Rozmiar:
• 11,2cm – 15/16
• 12,2cm – 17/18
• 13,2cm – 19/20
więcej: www.bonababy.pl
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