
Buty przyjazne dla stóp Twojego dziecka



                                          to coś więcej
Nasze obuwie ma za zadanie: ochraniać jeszcze nieukształtowane stopy dziecka 

przed zewnętrznym środowiskiem (niekorzystnymi warunkami atmosfe-

rycznymi i twardym nieamortyzowanym podłożem). Wspierać i motywo-

wać poszczególne struktury i mechanizmy motoryki zarówno stóp, jak 

i całego organizmu. W przypadku wad stóp obuwie Aurelka ma na celu 

wesprzeć działania rehabilitacyjne, jest uzupełnieniem leczenia.

 

Jesteśmy za tym, aby dziecięce obuwie było niewyprofilowane w środku, 

nie posiadało podparcia pod łukiem podłużnym. Dzięki temu dajemy  

stopie możliwość wysklepienia łuku podłużnego. Nie „rozleniwiamy”  

więzadeł, ścięgien i mięśni, które odpowiadają za prawidłowe podtrzy- 

mywanie sklepienia stopy. Taka konstrukcja daje także możliwość zamon-

towania wkładki korekcyjnej, jeżeli jest taka konieczność.

 

Do każdej pary dołączamy wkładki – wyściółkowe, które polepszają kom-

fort użytkowania nie ingerując w motorykę stopy oraz gąbeczkę, która 

daje dodatkową miekkość i amortyzację w okolicy pięty oraz dodatkowe 

podtrzymywanie koślawych pięt, zwłaszcza tych szczuplejszych.

Prezentowane kolory i odcienie skór mogą się różnić w rzeczywistości. Jest to uzależnione od pochłonięcia barwnika przez skórę.

Nasze nagrody i wyróżnienia

Doświadczenie

Jakość

Gwarancja



Wodoodporność dzięki  
membranie Te-POR (w wybra-
nych modelach).

Dzięki zastosowanym materiałom 
obuwie jest bardzo lekkie.

Specjalna konstrukcja 
ułatwia zakładanie obuwia. 
Występują różne opcje zapięć: 
rzepy, klamerka, sznurowadło, 
suwak, BOA®.

Stabilne

Wszystkie modele posiadają 
usztywnioną część piętową 
(tylko do ścięgna Achillesa). 

Odpowiednia szerokość daje 
swobodę i możliwość wzrostu 
małej stópki.

Naturalne, oddychające 
środowisko dla stóp Twojego 
dziecka.

Nasze obuwie posiada certyfi-
kat Centralnego Laborato-
rium Przemysłu Obuwnicze-
go w Krakowie i należy do grupy 
obuwia wyróżnionego znakiem 
Zdrowa Stopa.

Całe obuwie wykonane jest ze 
skóry naturalnej, dzięki temu buty 
są bardziej miękkie i elastyczne, 
skóra dopasowuje się do kształtu 
stopy. Skóra to naturalne środowi-
sko dla stóp.

Brak szwów wewnątrz obuwia  
w miejscach wrażliwych dla stopy 
daje lepsze poczucie komfortu  
i nie powoduje otarć naskórka.

Podeszwy renomowanej 
firmy Vibram® gwarantują 
sprężystość i pomagają ćwiczyć 
słabo rozwinięty u dzieci łuk 
podłużny.

Elastyczność – obuwie zgina się 
prawidłowo w strefie odpowia-
dającej linii stawów śródstopno-
paliczkowych.

Nasze obuwie jest polecane 
przez polskich i zagranicz-
nych specjalistów lekarzy 
ortopedów.

Specjalizujemy się w obuwiu spersonalizowanym,  
wykonywanym na indywidualne zamówienie. 
 
Z tej możliwości mogą korzystać wszyscy, a zwłaszcza osoby posiadające  
dysfunkcje stopy. Naszym zadaniem jest spełnić oczekiwania każdego klienta,  
w miarę możliwości technicznych.

Indywidualne obuwie nie jest jedynym elementem, który wyróżnia markę spośród innych dostępnych na polskim rynku.  
Do produkcji używamy materiałów najwyższej jakości, które posiadają atesty bezpieczeństwa. 

 Nasze obuwie i nasza jakość



 Spody Vibram®

SPÓD VIBRAM® - COUGARSPÓD VIBRAM® - STANDARD SPÓD VIBRAM® - HAPPY-CHILD SPÓD VIBRAM® - SUPER FLEX

W naszej produkcji wykorzystujemy spody włoskiej firmy Vibram®. Na polskim rynku jesteśmy pionierami w ich zastosowaniu.
Podeszwy firmy Vibram® charakteryzują się dużą przyczepnością, trwałością oraz odpornością na ścieranie za sprawą 
zastosowanego do ich produkcji materiału oraz specjalnych wycięć.

Stosowane w nich rozwiązania, takie jak samooczyszczające się kanały, strefy obrotu i powierzchnie antypoślizgowe sprawiają, 
że gwarantują bardzo wysoką wygodę i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania. Jest jedną z najbardziej popularnych i cenionych 
podeszw wśród miłośników wędrówek górskich, trekkingu i wspinaczki. 

Spód trekkingowy, bardzo dobrze sprawdza się w trudnych warunkach, między 
innymi na takim podłożu jak: śnieg, piasek, kamienie. Charakteryzuje się dużą 
przyczepnością i trwałością, jest bardzo lekki.

„Inteligentny spód" dopasowuje się do stopy. Posiada liczne naprężenia,  
które działają jak sprężyna, napinają i ćwiczą łuk podłużny stopy. Jest elastyczny 
i sprężysty oraz nie rysuje powierzchni. Nie rysuje powierzchni. Dzięki swojej 
strukturze może być poddawany różnym koniecznym modyfikacjom. Występuje 
w kolorze beżowym i czarnym. 

Razem z firmą Vibram® opracowaliśmy innowacyjny spód Obcas Thomasa.  
W porównaniu do innych styrogumowych, jakie występują na polskim rynku,  
jest bardzo elastyczny, sprężysty i lekki. Daje niespotykany komfort użytkowania.

Nowy, jeszcze bardziej sprężysty, elastyczny i lekki spód. Z uwagi na swoje właści-
wości skierowany jest do najmłodszej grupy wiekowej.



1041
/01

/02

BUCIKI STARTOWE
Idealne buciki dla dzieci, które jeszcze nie 

chodzą. W całości wykonane z naturalnej 

skóry (cholewka ze skóry koźlęcej), 

dzięki czemy są bezpieczne dla stó-

pek dziecka - ochraniają je i pomagają  

w nauce chodzenia.

17
20

Obuwie

Letnie, kapcie, sandały



/01

/06 /07 /08 /11/10 /12

TRZEWIK DOMOWY
Model ten świetnie sprawdza się jako kap-

cie do użytku domowego i przedszkolnego. 

Może być traktowany jako obuwie letnie dla 

maluchów. Zapewnia komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

1000

18
30

Ob.
Thomasa

/10

/06 /07 /08 /18/09 /12 /19

TRZEWIK DOMOWY
Model ten świetnie sprawdza się jako kap-

cie do użytku domowego i przedszkolnego. 

Może być traktowany jako obuwie letnie dla 

maluchów. Zapewnia komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

18
30

1014

Ob.
Thomasa



/01

/02 /03 /04 /06/05

KAPCIE, OBUWIE LETNIE
Model ten świetnie sprawdza się jako kap-

cie do użytku domowego i przedszkolnego. 

Może być traktowany jako obuwie letnie dla 

maluchów. Zapewnia komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

1027

18
30

Ob.
Thomasa

/01

/02 /03 /04 /16/05

KAPCIE, OBUWIE LETNIE
Model ten świetnie sprawdza się jako kap-

cie do użytku domowego i przedszkolnego. 

Może być traktowany jako obuwie letnie dla 

maluchów. Zapewnia komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

1028

18
30

Ob.
Thomasa



/14

/19/09 /13/12 /15 /21 /22

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

1002

20
43

Ob.
Thomasa

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY



/16

/01 /02 /04 /11 /18/09 /14/13

1003

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

20
43

Ob.
Thomasa

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY

Jest to system, który umożliwia dobór odpowiedniego obuwia i wkładek do stóp dziecka i stworze-
nia w ten sposób indywidualnego obuwia ortopedycznego do stosowania w różnych porach roku 
oraz jako obuwie domowe.

  1. PRZEZNACZENIE (wskazania medyczne do zastosowania) 
 
 
 

  2.  WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU MEDYCZNEGO 
 

EL-BUT  SYSTEM

A. Usztywnienie w części piętowej: 
• stabilizacja stawu skokowego,
• ochrona przed zwichnięciami lub skręceniami,
• zastosowanie w elastopatii.

 
B. Tęgość:

• możliwość zastosowania indywidualnych wkładek ortopedycznych, 
• regulowane zapięcie na sprzączki i rzepy pozwala na dopasowanie obuwia do stóp  

szczuplejszych bądź tęższych,
• sprzączki znajdujące się na podbiciu umożliwiają swobodne włożenie stopy do buta.

 
C. Podeszwa typu VIBRAM®:

• odporna na ścierania,
• elastyczna, umożliwiająca prawidłowe zginanie stopy na linii stawów śródstopno-

paliczkowych,
• możliwość wykonania indywidualnej korekcji (obcas Thomasa, odwrócony obcas Thomasa, 

skrót kończyny dolnej, dodatkowego wzmocnienia podeszwy przy chodzie patologicznym 
np. MPD).

 
D. Wykończenie:

• wykonanie w całości z naturalnej skóry charakteryzuje się odpowiednimi właściwościami 
higienicznymi, co jest bardzo korzystne dla bardzo aktywnych i mocno pocących się stóp 
małego dziecka,

• bogata kolorystyka i gustowne dodatki dodają temu modelowi estetycznego wyglądu.

A. Profilaktyka:
• dla dzieci, które zaczynają chodzić oraz w trakcie kształtowania kończyn dolnych  

(czyli do 7. roku życia), 
• zabezpieczają w znacznym stopniu stopy i kolana przed rozwojem typowych  

wad - płaskostopia podłużnego i koślawości. 
 
B. Korekcja wad:

• dla dzieci i dorosłych z istniejącymi wadami stóp i kończyn dolnych,
• deformacje stóp i kończyn dolnych (koślawość pięt i kolan, szpotawość pięt i kolan, 

płaskostopie podłużne, skrót kończyny dolnej).
 

C. Rehabilitacja i zabezpieczenie:
• dla dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym,
• do nauki chodu przy pomocy pionizatora,
• poprawa chodu patologicznego,
• możliwość zastosowania do łusek ortopedycznych.



/06

/02 /07 /08 /10

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY

1012

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

20
43

Ob.
Thomasa

/10

/02 /06 /07 /09/08 /11 /12

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY

1013

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

20
43

Ob.
Thomasa



/03

/07/04 /05 /09 /11/08 /10 /13

PANTOFELEK DZIEWCZĘCY
Bardzo eleganckie i praktyczne buciki dla 

dziewczynek. Każda mała „modnisia” będzie 

chciała je mieć. Zapewniają komfort użytko-

wania oraz prawidłowy rozwój stópek.

1005

20
42

Ob.
Thomasa



1016

/01

/16/14/08 /10/09 /11 /12

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

20
43

Ob.
Thomasa

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY



/14

/01 /05 /09 /22/13 /15 /21

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY

1023

20
42

Ob.
Thomasa

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.



/07

/16 /18/01 /15/12 /17/10

SANDAŁEK LETNI
Sandał letni posiadający usztywniony  

zapiętek oraz sprężystą podeszwę zapewnia 

 komfort użytkowania w letnie dni oraz  

prawidłowy rozwój stópek.

1004

20
42



1035

/01

/04/02 /03

Zdrowotne sandały, z anatomiczną wkład-

ką to klasyka i wygoda. Do produkcji wy-

korzystujemy najlepszej jakości materiały, 

skóry licowe i nubukowe. Sandały posiada-

ją podszewkę, dzięki której nie odkształcają 

się i zachowują swoją pierwotną formę.

27
45

SANDAŁY



/08

MOKASYN
Fantastyczne buciki na wiosnę, lato i jesień. 

Duży jeden rzep ułatwia zakładanie i zdej-

mowanie butów. Bardzo lekkie, elastyczne  

i wygodne buty. Zapewniają komfort użyt-

kowania oraz prawidłowy rozwój stópek.

1010

Obuwie

Wiosenno-jesienne

/14/12/06 /08 /11/07 /10

18
42



/01
MOKASYN
Fantastyczne buciki na wiosnę, lato i jesień. 

Bardzo lekkie, elastyczne i wygodne buty.  

Zapewniają komfort użytkowania oraz pra-

widłowy rozwój stópek.

1008

/08/02 /05 /07 /09/06 /10

18
42



/07

/14/06 /08 /11/10 /13/09 /12

PANTOFELEK DZIEWCZĘCY

1006

20
42

Ob.
Thomasa

Bardzo eleganckie i praktyczne buciki dla 

dziewczynek. Każda mała „modnisia” będzie 

chciała je mieć. Zapewniają komfort użytko-

wania oraz prawidłowy rozwój stópek.

/06

1007

/01 /02 /03 /07/04

PANTOFELEK DZIEWCZĘCY
Bardzo eleganckie i praktyczne buciki dla 

dziewczynek. Każda mała „modnisia” będzie 

chciała je mieć. Zapewniają komfort użytko-

wania oraz prawidłowy rozwój stópek.

20
42

Ob.
Thomasa



PÓŁBUT WYJŚCIOWY
Eleganckie buciki dla małego dżentelmena. 

Wykonane w całości ze skóry najwyższej ja-

kości. Świetnie nadają się  na uroczyste oka-

zje. Zapewniają komfort użytkowania oraz 

prawidłowy rozwój stóp. 

1024v

20
42

/04 /05 /06/02

/01



/04

/01 /02 /03 /06 /07 /09/05

BUCIK WIOSENNO-LETNI
Obuwie najlepiej sprawdza się w porze  

wiosenno-letniej. Specjalistyczna konstruk-

cja zapewnia prawidłowe ułożenie stopy 

dziecka, zapobiegając w ten sposób po-

wstawaniu wad kończyn dolnych. Model 

ten przystosowany jest także do ortez.

1029

20
42

Ob.
Thomasa

/01 /03

TRZEWIK SPORTOWY
Supermodne buciki sportowe. Świetnie 

nadają się do uprawiania sportu, posiada-

ją usztywniony zapiętek i elastyczną oraz 

antypoślizgową podeszwę, dzięki temu 

sprawdzają się bardzo dobrze zarówno na 

sali gimnastycznej, jak i w terenie. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. 

1032

/02 /04 /06/05 /07

26
42

Ob.
Thomasa



SPORTOWY NISKI
Supermodne buciki sportowe. Świet-

nie nadają się do uprawiania sportu, 

posiadają usztywniony zapiętek i ela-

styczną oraz antypoślizgową podeszwę, 

dzięki temu sprawdzają się bardzo do-

brze zarówno na sali gimnastycznej, jak  

i w terenie. Zapewniają komfort użytkowa-

nia oraz prawidłowy rozwój stópek.

1030

/01

/02 /03 /04 /05

20
42

Ob.
Thomasa



/12

TRZEWIK SPORTOWY HALÓWKA
Supermodne buciki sportowe. Świet-

nie nadają się do uprawiania sportu, 

posiadają usztywniony zapiętek i ela-

styczną oraz antypoślizgową podeszwę, 

dzięki temu sprawdzają się bardzo do-

brze zarówno na sali gimnastycznej, jak  

i w terenie. Zapewniają komfort użytkowa-

nia oraz prawidłowy rozwój stópek.

1025

/08 /09 /10 /15 /17/13 /19

20
42

Ob.
Thomasa



/07

TRZEWIK SPORTOWY HALÓWKA
Supermodne buciki sportowe. Świet-

nie nadają się do uprawiania sportu, 

posiadają usztywniony zapiętek i ela-

styczną oraz antypoślizgową podeszwę, 

dzięki temu sprawdzają się bardzo do-

brze zarówno na sali gimnastycznej, jak  

i w terenie. Zapewniają komfort użytkowa-

nia oraz prawidłowy rozwój stópek.

1026

/08 /09 /10/02 /11 /12

20
42

Ob.
Thomasa

/18

/03 /09 /11 /14 /17 /20/15

TRZEWIK SPORTOWY
Supermodne buciki sportowe na każdą 

porę roku. Świetnie nadają się do uprawia-

nia sportu, dobrze trzymają staw skokowy, 

dzięki temu nadają się idealnie na lekcje 

WF-u Zapewniają komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

1009

Te-POR26
42

Ob.
Thomasa



TRZEWIK SPORTOWY
Supermodne buciki sportowe na każdą 

porę roku. Świetnie nadają się do uprawia-

nia sportu, dobrze trzymają staw skokowy, 

dzięki temu nadają się idealnie na lekcje 

WF-u. Zapewniają komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

1015

/MM

/01 /06 /07 /10/09 /13/08

26
42

Ob.
Thomasa Te-POR



/23

Obuwie

Jesienno-Zimowe /22

/02 /26 /27/15 /20 /24/18

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY
Buty przeznaczone na jesienno-zimowe 

spacery oraz na chłodne wiosenne dni. 

Zapewniają komfort użytkowania oraz  

prawidłowy rozwój stópek. Model ten przy-

stosowany jest do wkładek korekcyjnych 

oraz przeróbek ortopedycznych.

1001

Te-POR

20
42

Ob.
Thomasa



TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY
Buty przeznaczone na jesienno-zimowe 

spacery oraz na chłodne wiosenne dni. 

Zapewniają komfort użytkowania oraz  

prawidłowy rozwój stópek. Model ten przy-

stosowany jest do wkładek korekcyjnych 

oraz przeróbek ortopedycznych.

/02

/12/06 /07 /11 /13/08 /14/09

1011

Te-POR20
42

Ob.
Thomasa



TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY 
 BOKSERKI 
Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. Model ten przystosowany 

jest do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

1021

/15

/08 /10 /12 /14 /16/13/09

Te-POR20
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Thomasa

MEMBRANA TE-POR

FUTERKO Z BARANA

MIKROFIBRA (OCIEPLINA)  

Połączona z syntetycznym kożuszkiem - nieprze-

makalny i oddychający materiał. Umożliwia odpro-

wadzanie potu na zewnątrz, dzięki czemu poprawia 

parametry higeniczne. Zabezpiecza przed dosta-

niem się wilgoci z zewnątrz. Znajduje się wewnątrz 

buta pomiędzy podszewką, a wierzchnią warstwą.

 

Jedna z form izolacji i kumulująca 

ciepło, o grubej strukturze.  

Nie posiada właściwości wodood-

pornych.

Ludzki organizm wykorzystuje energię, by podtrzy-

mać ciepłotę ciała. Natomiast struktura mikrofibry 

pomaga w utrzymaniu ciepła i zatrzymaniu go we-

wnątrz obuwia. Zapewnia ciepło przy jednoczesnej 

cyrkulacji powietrza i zachowaniu właściwości hy-

drofobowych. Stosowana najczęściej w obuwiu 

przejściowym. Zalecana dla osób z nadmiernie 

przegrzanymi stopami. 

Naturalna podszewka bydlęca wykonana ze skóry 

dwoinowej daje o 30% większą wymianę powie-

trza, „stopy mogą oddychać”.

PODSZEWKI 
I OCIEPLENIE 



KOZACZEK
Wygodne buty na jesienne oraz zimowe za-

bawy na dworze. Miękkie futerko ogrzewa 

stópki w mroźne zimowe dni, zapewniając 

komfort użytkowania oraz prawidłowy roz-

wój stópek.

1020
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Te-POR20
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Ob.
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TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY 
-BOKSERKI 
Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. Model ten przystosowany 

jest do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych. W opcji do wyboru z suwa-

kiem.

1018

20
42

Ob.
Thomasa Te-POR



/13

/02 /08 /11/09/01 /10 /15

KOZACZEK
Wygodne buty na jesienne oraz zimowe za-

bawy na dworze. Miękkie futerko ogrzewa 

stópki w mroźne zimowe dni, zapewniając 

komfort użytkowania oraz prawidłowy roz-

wój stópek.

1022

Te-POR20
42

Ob.
Thomasa



TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY  GLAN
Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych.  

Zapewniają komfort użytkowania oraz pra-

widłowy rozwój stópek. Model ten przysto-

sowany jest do wkładek korekcyjnych oraz 

przeróbek ortopedycznych.

1017

/06

/01 /02 /09/08

31
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Ob.
Thomasa Te-POR
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TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY  GLAN
Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych.  

Zapewniają komfort użytkowania oraz pra-

widłowy rozwój stópek. Model ten przysto-

sowany jest do wkładek korekcyjnych oraz 

przeróbek ortopedycznych.

1019

Te-POR31
42

Ob.
Thomasa



Dziesięcioletnie doświadczenie w dopasowa-
niu obuwia sportowego sprawiło, że powstał 
najlepszy na świecie system zamykania do 
obuwia profilaktycznego i ortopedycznego.  
W przeciwieństwie do tradycyjnych sznurowa-
deł zamknięcie z systemem BOA nie ślizga się, 
idealnie i bezpiecznie  dopasowuje obuwie do 
stopy, co zapewnia komfort przez cały dzień. 

Jesteśmy jedynym producentem obuwia  
w Polsce, który zdobył zaufanie amerykań-
skiej firmy BOA i wdrożył do produkcji obuwie  
z tym systemem wiązania.

System BOA w obuwiu profilaktycznym jest połączeniem dwóch rodza-
jów zapięć: sznurówki i rzepy. Sznurówki dają możliwość bardzo dobrego  
dopasowania obuwia do stopy, a rzepy wygodę zapinania.

Niestety każda z tych metod zapięć ma swoje wady. Dzięki wiązaniu BOA 
dziecko z łatwością same zapnie poprawnie obuwie, co zagwarantuje stabili-
zację stawu skokowego.

OTWÓRZ: 

ZAMKNIJ:

w prawo.

Obuwie

z wiązaniem BOA®



1003 BOA®

/02 /03 /04

/01

Buty te przeznaczone są do użytku domo-

wego, mogą także służyć jako obuwie letnie.  

Specjalistyczna konstrukcja zapewnia pra-

widłowe ułożenie stopy dziecka, zapobie-

gając w ten sposób powstawaniu wad koń-

czyn dolnych. Model ten przystosowany jest 

do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

22
42

Ob.
Thomasa

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY



1000 BOA®

/01

/02 /03 /04

TRZEWIK DOMOWY
Model ten doskonale się sprawdza w roli 

kapci, w których Twój maluszek może ra-

dośnie i bezpiecznie biegać zarówno po 

domu, jak i przedszkolu. Buciki mogą także 

służyć jako obuwie letnie. Są komfortowe 

w użytkowaniu oraz w znaczący sposób 

przyczyniają się do zdrowia i prawidłowego 

rozwoju stópek Twojego dziecka.

22
36

Ob.
Thomasa

/03 /05 /06 /09

1032 BOA®

TRZEWIK SPORTOWY
Supermodne buciki sportowe. Świetnie 

nadają się do uprawiania sportu, posiada-

ją usztywniony zapiętek i elastyczną oraz 

antypoślizgową podeszwę, dzięki temu 

sprawdzają się bardzo dobrze zarówno na 

sali gimnastycznej, jak i w terenie. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. 

28
42

Ob.
Thomasa

/02/01

/07



1015 BOA®

TRZEWIK SPORTOWY
Supermodne buciki sportowe na każdą 

porę roku. Świetnie nadają się do uprawia-

nia sportu, dobrze trzymają staw skokowy, 

dzięki temu nadają się idealnie na lekcje 

WF-u. Zapewniają komfort użytkowania 

oraz prawidłowy rozwój stópek.

26
42

Ob.
Thomasa Te-POR
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1011 BOA®

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY
Buty przeznaczone na jesienno-zimowe 

spacery oraz na chłodne wiosenne dni. 

Zapewniają komfort użytkowania oraz pra-

widłowy rozwój stópek. Model ten przysto-

sowany jest do wkładek korekcyjnych oraz 

przeróbek ortopedycznych.

Te-POR22
42

Ob.
Thomasa

/01

/04/02 /05/03 /06

1018 BOA®

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY 
BOKSERKI 

Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. Model ten przystosowany 

jest do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

22
42

Ob.
Thomasa Te-POR
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1017 BOA®

TRZEWIK DZIECIĘCY  MŁODZIEŻOWY - GLAN
Wygodne buty na chłodne jesienne oraz  

zimowe dni. Bardzo dobrze sprawdzają się  

w trudnych warunkach pogodowych. Zapew-

niają komfort użytkowania oraz prawidłowy 

rozwój stópek. Model ten przystosowany 

jest do wkładek korekcyjnych oraz przeróbek  

ortopedycznych.

31
42

Ob.
Thomasa Te-POR
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Wkładki

ortopedyczne WKŁADKI SUPINUJĄCE ŁUK PODŁUŻNY
Wkładka ta supinuje łuk podłużny stopy,  

zalecana jest przy korekcji koślawej pięty,  

płaskostopia podłużnego oraz koślawości  

kolan. Wykonana jest z materiałów zapew-

niających odpowiednie ułożenie stopy  

w bucie oraz jej prawidłowe oddychanie.

20
40

WSK  



WKŁADKI KORYTKOWE
Wkładka ta supinuje łuk podłużny stopy oraz 

stabilizuje piętę. Zalecana jest przy korekcji  

koślawości stępu, płaskostopiu podłużnym 

oraz koślawości kolan z głębokim osadze-

niem pięty. Wykonana jest z materiałów za-

pewniających odpowiednie ułożenie stopy 

w bucie oraz jej prawidłowe oddychanie.

20
36

WK

WKŁADKI SUPINUJĄCE PIĘTĘ
Wkładka ta supinuje piętę. Zalecana jest przy 

korekcji koślawości pięty. Wykonana jest  

z materiałów zapewniających odpowiednie 

ułożenie stopy w bucie oraz jej prawidłowe 

oddychanie.

20
40

WSP



Już od ponad 15 lat specjalizujemy się w produkcji obuwia profilaktyczno 
-korekcyjnego, przeznaczonego dla najmłodszych użytkowników.  
Mając na względzie przede wszystkim ich zdrowie, chcemy jeszcze  
lepiej dopasować się do ich potrzeb. Postanowiliśmy więc stworzyć 
markę AurelkaORTO®. 

To linia produktów ortopedycznych, powstających na zlecenie lekarzy 
ortopedów i fizjoterapeutów. Modele oparte są na wzorach z naszego 
katalogu, które uwzględniają najnowsze rynkowe trendy. Dzięki temu 
dziecko, posiadając nawet zaawansowaną korekcję w swoim obuwiu, 
nie musi wstydzić się go przed rówieśnikami - może być nawet z niego 
dumne. 

Każda para robiona jest na indywidualne zamówienie, na podstawie  
zaleceń ortopedy i dokładnego pomiaru stopy dziecka. W naszej  
ofercie znajduje się lista kilkunastu korekcji do wyboru. Niezależnie od 
tego, jesteśmy w stanie zrealizować każde, nawet najbardziej specjali-
styczne i nietypowe zamówienie. 

W ofercie AurelkaORTO® są także wkładki ortopedyczne, szyna Denisa- 
Browna oraz obuwie do ortez z otwieraną piętą i zapięciem BOA®.

Staramy się nieustannie poszerzać naszą wiedzę w zakresie dbania  
o zdrowie stóp dzieci. Regularnie uczestniczymy w sympozjach  
medycznych. W naszych sklepach - firmowych i współpracujących 
- wykonujemy cykliczne, bezpłatne badania stóp dzieci. Ostatnio zaś, 
wiedząc, że nie każdy rodzic ma dostęp do dobrego lekarza ortopedy, 
uruchomiliśmy na naszej stronie internetowej możliwość konsultacji 
on-line z lekarzem ortopedą-traumatologiem, specjalistą fizjoterapii.  

Profesjonalne obuwie ortopedyczne

Jedną z największych zalet obuwia 
marki AurelkaORTO® jest to, że za-
chowując pierwotną konstrukcję 
cholewki przy niewielkich korektach 
spodu lub podpodeszwy, uzyskujemy  
ortopedyczny charakter obuwia. 
Jest to możliwe dzięki szczególnym 
właściwościom spodu z Vibramu®.  

Najczęściej wykonywane korekcje  

w obuwiu Aurelka:

• Tradycyjny Obcas Thomasa
• Odwrócony Obcas Thomasa
• Pronacja Obcasa Thomasa
• Supinacja Obcasa Thomasa
• Usztywnienie gorsetowe
• Zakładki o zróżnicowanej  

długości i wysokości
• Supinacja tyłostopia
• Pronacja tyłostopia
• Klin od strony wewnętrznej  

- supinacja
• Klin od strony zewnętrznej  

- pronacja
• Korekcja obuwia "skrót" 
• Różne rozmiary w jednej parze
• Pelota metatarsalna
• Antywarus forma prosta  

(symetryczna)
• Antywarus forma odwiedzeniowa
• Supinacja łuku podłużnego
• Element stabilizujący (korytkowe 

osadzenie pięty)

KOREKCJE

Dowiedz się więcej na

www.aurelka.pl



JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI ROZMIAR OBUWIA
Obuwie dobieramy do stopy konkretnego dziecka - długość stopy jest tylko jednym z elementów 
przy wyborze prawidłowego buta. Bardzo istotnym elementem jest szerokość stopy, wyskle-
pienie łuku podłużnego, ustawienie pięty, stabilność stawu skokowego. Konieczne jest nie  
tylko obejrzenie stopy w pozycji stojącej, ale również obserwacja sposobu chodzenia na bosaka  
i w wybranych butach. Wybranie niewłaściwego rozmiaru niszczy optymalne właściwości  
nawet najlepszych butów. Zwykle ze względu na szybki przyrost wielkości stóp u dziecka możemy  
wybrać buty maksymalnie o jeden rozmiar większe od rozmiaru stopy (optymalnie o 1/2 rozmiaru). 

Aby zmierzyć rozmiar stopy, należy postępować  
według poniższej instrukcji.

1. Stojąc na kartce papieru, obrysuj kontur obwodu stopy. 

Aby odrysować stopę prawidłowo, należy trzymać ołówek  
pod kątem prostym w stosunku do stopy.

2. Zmierz w centymetrach odstęp pomiędzy najdalszymi punktami  
    w rysunku (A i B).

NASZA RADA 

Dla butów z odkrytymi palcami do wielkości stopy należy  
dodać 0,5 cm, aby uzyskać prawidłową długość wkładki. 

Dla butów z zakrytymi palcami do wielkości stopy należy dodać 
1 cm, aby uzyskać prawidłową długość wkładki.

Numeracja Długość wkładki w cm

16 10,9

17 11,6

18 12,3

19 12,8

20 13,7

21 14,3

22 15

23 15,5

24 16,3

25 16,9

26 17,5

27 18,2

28 19

29 19,6

30 20,2

31 21

32 21,7

33 22,2

34 23

35 23,4

36 24,2

37 24,8

38 25,5

39 26,2

40 26,9

41 27,5

42 28,4

43 28,7 

44 29,4 

45 30,0
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