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KEDVES MEGRENDELŐNK!
KÖSZÖNTJÜK ÖNT ÜGYFELEINK KÖZÖTT!
Az OrtoProfil 1992-ben alakult, 100 %-os magyar tulajdonban lévő egészségügyi szolgáltató, amely kifejezetten gyógyászati segédeszközök gyártására specializálódott. Egyedi készítésű, minőségi végtagprotéziseink,
szilikon pótlásaink, ortéziseink mellett esztétikus és kényelmes, speciális
gyógyászati igényeket kielégítő ortopéd cipőket gyártunk egyedi méretvétel alapján.
Színbőr cipőink kézzel, egyedileg, az adott lábformára készülnek.
Szakembereink a cipőkészítés során figyelembe veszik az ügyfél igényei
mellett az orvos által felírt indikációt, amelynek eredményeképpen megrendelőink a lábformájukhoz tökéletesen illeszkedő, kényelmes gyógycipőt
kapnak.
Cipőink fájdalommentes járást biztosítanak, mivel készítésük során nagy
gondot fordítunk a megfelelő orrész, szélesség kialakítására, illetve az ortopédiailag megfelelő sarokméretre is.
Széles modellválasztékunknak köszönhetően cipőink a mai divat igényeinek is megfelelnek, ezzel megmutatva azt, hogy - a kényelmi szempontok
figyelembevétele mellett - egy gyógycipő is lehet divatos.
Katalógusunkban a férfi és női cipőkön kívül megtalálja gyermekeknek készült modelljeinket is, amelyek supinált sarokkal és kifejezetten a gyermekláb megfelelő tartását biztosító kéreggel készülnek.
Külön modellválasztékot alakítottunk ki diabéteszes megrendelőink számára is.
Reméljük, katalógusunkból Ön is megtalálja a legmegfelelőbb lábbelit, és hamarosan megrendelőink között köszönthetjük Önt és kedves
családját!

3

K
Ő
IP
C
D
É
P
O
T
R
O
N
Á
P
O
T
.
R
D
Cégünk olyan gyógycipőket gyárt, amelyek minden esetben egyedi méretvétel alapján készülnek.
Maximálisan illeszkednek a megrendelőink lábára, figyelembe véve azok
fájdalmas pontjait, deformitását.
Színbőr ortopéd cipőink elősegítik a láb stabil tartását, hozzájárulnak a
biztonságos járáshoz, mindamellett, hogy esztétikailag és minőségileg is
kifogástalanok.

A MEGRENDELÉS MENETE
 éretvételi helyeinken szakképzett kollégák állnak rendelkezésére,
M
akik segítenek a cipőválasztásban, orr-, sarokforma- és színminta segítségével.
• Választható orrforma:
A modell orrformáját szakember segítségével választhatja ki, így a
későbbiekben elkészült cipő maximálisan illeszkedik majd az Ön lábformájához.

Gyógycipőink kiképzése során ortopéd cipészeink figyelembe veszik a
páciens korát, testsúlyát, illetve az adott lábbetegség fokát, és típusát.
(C1 – C5)
Modelljeink felső részéhez és belső béléséhez is kizárólag finoman kikészített bőrt használunk, amelyek különböző színekben, és kidolgozottságban (hasított bőr, boksz bőr) választhatók.
A mikroporózus EVA talp ruganyos, könnyed, kényelmes. Időjárástól függetlenül csúszásmentes tapadást és teljes mértékben fájdalommentes
járást biztosít pácienseink részére.

• Választható sarok típusok:

Ortopéd cipő kínálatunkat a szandáloktól a félcipőkön át a báránybőrrel bélelt fazonokig úgy alakítottuk ki, hogy minden évszakban hordhatók legyenek, minden korosztály számára.
Cégünk súlyos lábbetegségek (C-2, C-3, C-4, C-5) korrigálására is alkalmas, speciálisan kialakított ortopéd cipőket
is készít, melyek elsősorban paralízisben, lábrövidülésben
szenvedő, erősen gyulladt, bénult alsóvégtagú páciensek
számára jelentenek megnyugtató megoldást.
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• Szín, és anyagválasztás:
Gyógycipőink finoman kikészített marhabőrből készülnek, boksz
bőr, vagy nubuk bőr változatban. Széles színválasztékunkat megtalálja méretvételi helyeinken.
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Argosz | F-1

Faun | F-2

Férfi szandál, elöl
nyitott, tépőzáras
kivitelben
szivacsgallérral.

Férfi szandál, csatos
kivitelben, fejrészen
díszlyukasztással.

Talósz | F-3

Árész | F-4

Férfi szandál, csatos
kivitelben, felvezetőpánttal,
fejrészen díszlyukasztással.

Férfi szandál, csattal
vagy tépőzárral,
díszlyukasztással,
szivacsgallérral.

FÉRFI MODELLEK

Férfi cipőink elkészítésénél arra törekszünk, hogy a hétköznapi viselettől
az elegáns fazonig széles választékot biztosítsunk megrendelőink számára.
Cipőink kívül–belül bőrből készülnek, választható szín- és orrformával.
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Mentór | F-6

Akon | F-8

Szinon | F-9

Férfi félcipő, csatos
vagy tépőzáras
kivitelben, ovális
díszlyukasztással.

Férfi félcipő,
fűzős kivitelben,
díszlyukasztással.

Férfi fécipő, fűzős
vagy tépőzáras
kivitelben, orr részen
díszvarrással.

Linosz | F-10

Ammón | F-11

Férfi félcipő, fűzős
vagy tépőzáras
kivitelben, kerek
derbys, orrán
díszvarrott fazon.

Férfi félcipő, fűzős
vagy tépőzáras
kivitelben,
díszvarrással.

Plútó | F-5
Férfi félcipő,
fűzős kivitelben,
díszlyukasztással.

Pöliosz | F-7
Férfi félcipő, fűzős
vagy tépőzáras
kivitelben, fejés szárrészen
díszlyukasztással.
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FÉRFI CIPŐK

Óthosz | F-12

Tantalosz | F-13

Aitra | F-16

Férfi félcipő, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben,
vékony szivacsgallérral.

Férfi félcipő, cúgos
kivitelben.

Férfi félcipő, fűzős kivitelben,
orrvarrással, szivacsgallérral.

Kronosz | F-17
Férfi félcipő, fűzős kivitelben,
díszvarással, szivacsgallérral.
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Agenor | F-14

Peliász | F-15

Akheron | F-18

Férfi félcipő, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben,
vékony szivacsgallérral.

Férfi félcipő,
spiccderbys, csatos
kivitelben.

Férfi félcipő,
korcsolyaszabással,
fűzős, vagy dupla
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.
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Morfeusz | F-20

Alphenor | F-22

Héró | F-23

Férfi félcipő, korcsolyaszabással,
fűzős, vagy tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő, fűzős,
vagy tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő,
fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Zeusz | F-21

Kharon | F-24

Inó | F-25

Férfi bokacipő,
kerekderbys,
fűzős kivitelben,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő,
fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő, derbys
fazonú, fűzős vagy tépőzáras
kivitelben.

Sol | F-19
Férfi félcipő, kerekderbys fazon,
fűzős, vagy tépőzáras kivitelben.
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FÉRFI CIPŐK
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Dolon | F-26

Héraklész | F-27

Cybele | F-30

Uránia | F-31

Férfi bokacipő,
díszkaplis, fűzős
fazon, díszvarrással,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő, széles
tépőzáras, díszvarrott
kivitelben, szivacsgallérral.

Férfi bokacipő,
szélesre nyitható,
fűzős vagy tépőzáras
kivitelben, akár két
szín kombinációjával.

Férfi bokacipő,
derbys fazonú, fűzős
vagy tépőzáras
kivitelben.

Medón | F-28

Szótér | F-29

Gladiátor | F-32

Kreon | F-33

Férfi bokacipő,
korcsolyaszabással, fűzős
vagy tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Férfi bokacipő, szélesre nyitható, fűzős
vagy tépőzáras kivitelben, orrészen
varrással, szivacsgallérral, akár két szín
kombinációjával.

Férfi bokacipő,
korcsolyaszabással,
fűzős vagy
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral,
bakancs fazonban.

Férfi bokacipő,
fűzős vagy
tépőzáras
kivitelben,
szivacsgallérral,
bakancs
fazonban.
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Kasszandra | N-1

Rebeka | N-2

Női szandál, hátul nyitott kivitelben.
Választható elöl nyitott, vagy elöl zárt
fazonban, egy csattal. Kizárólag enyhe
lábdeformitás esetén ajánljuk.

Női szandál, hátul nyitott,
fejrészen zárt kivitelben,
díszvarrással, egy csattal.
Kizárólag enyhe lábdeformitás
esetén ajánljuk.

NŐI MODELLEK
Kleio | N-3
Női szandál, fejrészen nyitott, hátul zárt
kivitelben, díszlyukasztással, egy csattal.

Női cipőinket úgy alakítottuk ki, hogy figyelembe vettük mennyire fontos
egy nő számára a kényelem mellett az esztétikum is.
Bőr- és színválasztékunkkal bármilyen ruhatárba könnyedén
beilleszthetők modelljeink.
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Meropé | N-4

Pax | N-7

Női szandál, fejrészen nyitott, hátul zárt
kivitelben, díszlyukasztással. Kérhető
sarokkal, vagy telitalppal, csatos vagy
tépőzáras fazonban.

Női félcipő, fejrészen nyitott kivitelben,
tépőzárral, szivacsgallérral.

Pénelopé | N-5

Iszisz | N-6

Hidra | N-8

Métisz | N-9

Női fűzős félcipő,
fejrészen nyitott
kivitelben, margaréta
díszlyukasztással.

Női félcipő, fejrészen
nyitott kivitelben,
választható fűzővel, vagy
tépőzárral.

Női félcipő, fejrészen
nyitott kivitelben,
díszlyukasztással.
Választható csattal,
vagy tépőzárral.

Női félcipő, fejrészen nyitott kivitelben,
oldalán díszlyukasztással, fűzővel,
szivacsgallérral. Választható sarokkal,
vagy telitalppal.
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Bubona | N-10

Elisa | N-11

Iza | N-14

Iszméné | N-15

Női félcipő oldalán
díszlyukasztással.

Női félcipő, kérhető
sarokkal, vagy
telitalppal.

Női félcipő
felvezetőpánttal, oldalán
nyitott kivitelben,
egy csattal.

Női félcipő, csepp formájú
díszlyukasztással, egy csattal.

Petra | N-12

Lola | N-13

Flóra | N-16

Női félcipő
díszlyukasztással, orr
részén díszmasnival.

Női félcipő,
díszlyukasztással a
kéreg és az orr részen.

Auróra | N-17

Női félcipő felvezetőpánttal,
oldalán nyitott kivitelben, orrán
díszlyukasztással. Választható
csattal vagy tépőzárral.

Női félcipő, díszvarrással,
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.
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Heléné | N-18

Europé | N-19

Eurüdiké | N-22

Hellé | N-23

Női félcipő tépőzárral,
és szivacsgallérral.

Női félcipő csattal, vagy tépőzárral, orr
részen és oldalán díszlyukasztással,
szivacsgallérral. Választható sarokkal,
vagy telitalppal.

Női félcipő
díszlyukasztással.
Választható
fűzővel, vagy
tépőzárral.

Női félcipő kerekderbys,
díszlyukasztott, fűzős
fazonnal.

Fortuna | N-20

Alkméné | N-21

Arakhné | N-24

Szeléné | N-25

Női félcipő felvezetőpánttal, dísztűzéssel,
egy csattal.

Női félcipő, kerekderbys,
fűzős, díszlyukasztott fazonnal.

Női félcipő, spiccderbys
fazonnal, fűzővel.

Női félcipő tépőzárral, és
szivacsgallérral.
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Nüx | N-26

Bié | N-27

Athene | N-30

Női félcipő tépőzárral,
orrvarrással,
szivacsgallérral.

Női félcipő, nyitott
bebújású, hosszanti
orrvarrássú, fűzős
fazon.

Női bokacipő, spiccderbys,
fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, szivacsgallérral.

Pürrha | N-32
Női bokacipő, egyenes szártetős
kivitelben, oldalán és orr részén
díszlyukasztással. Választható
fűzővel, vagy tépőzárral, zárt,
vagy nyitott orral is.
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Erátó | N-29

Aithra | N-28

Harmónia | N-31

Női félcipő derbys,
fűzős fazon,
díszvarrással,
szivacsgallérral.

Női félcipő,
kerekderbys, fűzős,
orrvarrott fazon,
szivacsgallérral.

Női bokacipő, egyenes
szártetős kivitelben.
Választható fűzővel,
vagy tépőzárral.
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Urania | N-33

Istar | N-34

Ida | N-37

Női korcsolyaszabású
cipő, fűzős vagy
tépőzáras
kivitelben.

Női magasszárú
cipő, magyaros
szártetővel, nyitott
orral, fűzővel, vagy
tépőzárral.

Női magasszárú
cipő, magyaros
szártetővel,
fűzővel, vagy
tépőzárral.

Ekhó | N-39
Női magasszárú
cipő, egyenes
szártetővel,
szivacsgallérral.
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Élektra | N-35

Iolé | N-36

Női bokacipő,
spiccderbys, fűzős,
vagy tépőzáras
kivitelben.

Női magasszárú
cipő, magyaros
szártetővel,
margaréta
díszlyukasztással,
fűzővel, vagy
tépőzárral.

Hermioné | N-38
Női magasszárú
cipő, magyaros
szártetővel,
díszvarrással, és
díszlyukasztással,
fűzős kivitelben.
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GYEREK MODELLEK
Gyerekcipő sokféle létezik. Gyermekünk lábát fel kell készítsük a megfelelő járásra, ezért
az első lépésektől figyelnünk kell arra, hogy megfelelő cipőt válasszunk számára, hiszen a
gyerekláb fejlődése a talpra állás után indul meg igazán.
Amennyiben kezdetektől fogva megfelelő minőségű cipőt hord gyermekünk, jó eséllyel
megelőzhetjük a lúdtalpat, illetve az ebből fakadó további ortopédiai panaszokat.
Sokan azt gondolják, hogy minél magasabb harántemelő van a cipőben, annál jobb a gyermek lábának, ám ennek következtében a láb eltunyul, és bokasüllyedés, lúdtalp alakul ki.
A jó cipőben nincs harántemelés, így elkerülhető, hogy a láb alátámasztásával megakadályozza a megfelelő izomzat természetes kialakulását.

Lilla | GY-1
Gyermek bokaszandál,
csatos kivitelben,
bokán egy tépőzárral,
szivacsgallérral, virág
díszítéssel.

Az optimális cipő supinált sarokkal készül, mely a lábat kifelé dönti, s ezáltal arra készteti
az izomzatot, hogy maga alakítsa ki a harántboltozatot.

Gyermek bokaszandál,
csatos kivitelben.

Minél előbb kezdi el gyermekünk hordani a lábának megfelelő cipőt, annál nagyobb esél�lyel előzhetjük meg a későbbi problémákat, illetve a már kialakult deformitás is könnyebben korrigálható.
Milyen a jó gyerekcipő?
• hátul kéreggel rendelkezik, ezáltal tökéletesen tartja a sarkat (tehát nem papucs,
nem pántos szandál)
• a cipő orra kellő mozgásteret biztosít a lábujjaknak
• fontos a cipő megfelelő szélessége, mivel a gyerekek többségének kiskorban még
„dundibb” a lábfeje

Prius | GY-3

Rheia | GY-2
Gyermek bokaszandál,
csatos, vagy
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

• a megvásárolt cipő hossza legalább fél centivel legyen hosszabb, mint a gyermek
valós lábhossza
• fontos, hogy a cipő belső borítása, talpbélése textil, vagy valódi bőr legyen
a fokozott lábizzadást elkerülendő
• a cipő talpa legyen könnyű, de csúszásmentes
29
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Achilleus | GY-4

Erisz | GY-7

Gyermek bokaszandál,
csatos, vagy tépőzáras
kivitelben, szivacsgallérral.

Gyermek cipő,
csatos, vagy
tépőzáras kivitelben,
felvezetőpánttal,
díszlyukasztással,
szivacsgallérral.

Türo | GY-5
Gyermek bokaszandál,
tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Gyermek cipő csatos kivitelben,
osztott fejrésszel, díszlyukasztással,
felvezetőpánttal, szivacsgallérral.

Glauke | GY-6
Gyermek cipő, csattos,
vagy tépőzáras
kivitelben, orr részen
virág díszítéssel,
szivacsgallérral.
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Hesztia | GY-8

Melónia | GY-9
Gyermek cipő, csatos,
vagy tépőzáras
kivitelben, sarok és orr
részen díszlyukasztással.
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Cupidó | GY-11

Hébé | GY-13

Gyermek félcipő
tépőzáras kivitelben,
díszbetéttel, díszvarrással,
szivacsgallérral.

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, szivacsgallérral.

Pandora | GY-10

Megara | GY-14

Gyermek félcipő, fűzős,
vagy tépőzáras kivitelben,
díszvarrással, szivacsgallérral.

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
díszvarrással,
szivacsgallérral.

Kilix | GY-12

Peithó | GY-15

Gyermek félcipő,
fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, díszvarrással,
szivacsgallérral.

Gyermek kerekderby fazonú
bokacipő, fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, díszbetétekkel,
szivacsgallérral.
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Koón | GY-16

Mésztor | GY-17

Luna | GY-19

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
díszkéreggel, szártetőn
dupla szivacsgallérral.

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős kivitelben,
oldalán díszvarrással,
díszkéreggel,
szivacsgallérral.

Gyermek kerekderby
fazonú bokacipő, fűzős
kivitelben, díszbetétekkel,
szivacsgallérral.
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Janus | GY-20
Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős kivitelben,
díszkéreggel, szivacsgallérral.

Néleusz | GY-18

Jupiter | GY-21

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős kivitelben,
díszbetéttel, szivacsgallérral.

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
díszkéreggel, szivacsgallérral.
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Létó | GY-22
Gyermek derby fazonú
bokacipő, fűzős kivitelben,
dupla szivacsgallérral.

Mómosz | GY-24
Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
díszvarrással,
szivacsgallérral.
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Pán | GY-23

Aigle | GY-26

Aréna | GY-27

Gyermek bokacipő, nyitott
bebújású, fűzős kivitelben,
díszkéreggel,
szivacsgallérral,
sportos fazonban.

Gyermek bokacipő, nyitott
bebújású, fűzős kivitelben,
díszkéreggel, szivacsgallérral,
sportos fazonban.

Ossza | GY-25

Mars | GY-28

Lucas | GY-29

Gyermek bokacipő, fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, díszbetéttel, szivacsgallérral.

Gyermek derby fazonú
bokacipő, fűzős,
vagy tépőzáras
kivitelben, dupla
szivacsgallérral.

Gyermek
korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
oldalán díszbetéttel,
díszkéreggel,
szivacsgallérral.

Gyermek korcsolyaszabású
bokacipő, fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben, szárdíszítéssel, dupla
szivacsgallérral.
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A
A DIABÉTESZES LÁB ÁPOLÁS
A cukorbeteg láb elváltozásainak tüneteit és a fekély kialakulását elsősorban a bőr
érzéketlenné válása, a fájdalomérzés csökkenése idézi elő.

DIABÉTESZ MODELLEK

Megváltozik a láb statikája, új nyomáspontok alakulnak ki a talpon. Ezeken a helyeken
csontfelrakódások, bőrkeményedések keletkeznek, amelyek idővel kifekélyesednek.
A kialakult fekélyek üszkösödéshez és a láb amputálásához vezethetnek.
Megelőzésként évente célszerű elvégeztetni az érzőidegek hangvillás vizsgálatát a
szakorvosnál, és különös figyelmet fordítani a láb ápolására.
Speciális betét, gyógycipő használatával a talpi fekélyek kialakulása megelőzhető.
AMIT MÉG AJÁNLUNK:
• Kellően tág, kényelmes, jól szellőző, alacsony sarkú, puha, zárt lábbelit vásároljon!
• Sem túl szoros, sem túl bő fehér pamut zoknit válasszon, mert egyszerűen
fertőtleníthető és könnyen észrevehetők rajta a láb esetleges sérülésének nyomai!
• Soha ne járjon mezítláb, a sérülés és a gombás fertőzés veszélye miatt!
• Naponta vizsgálja meg a láb és a talp állapotát. Ha sérülést vagy bőrkeményedést
talál a talpon, keresse fel kezelőorvosát!

Neuropátiás cipőink kialakításánál - az esztétikus megjelenés mellett a legfontosabb szempont, hogy a láb ne károsodjon,
és megelőzzük kisebesedését.
Cukorbetegek részére készített cipőink szélesebb, varrás nélküli
fejrésszel készülnek, hogy ne irritálják a lábat.
A cipő viselését speciális diabétesz betét teszi még komfortosabbá.
Fekélyes talp esetén a diabétesz betétet és a cipő talpát
a problémás helyen kimélyítjük, hogy kímélje a sebet.

• Naponta akár többször is alaposan mossa meg langyos vízben a lábát! Gondosan
törölje szárazra a bőrt, de ne dörzsölje erőteljesen! A kisebb bőrkeményedéseket
lábáztatás után habkővel óvatosan távolítsa el!
• Használjon semleges szappant és vizes krémet a bőr kiszáradásának megelőzésére.
A száraz bőr könnyen berepedezhet növelvén a fertőzés kockázatát.
• A lábujjak körmét egyenesre vágja, vagy reszelje vigyázva, nehogy a körömágy
megsérüljön! A köröm sarkait ne vágja ki!
• Berepedés, sérülés észlelése esetén a sebet steril kötszerrel kösse be, a lábat
helyezze nyugalomba és amint lehet, forduljon orvoshoz!
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DIABÉTESZ CIPŐK

Argosz | D-1

Anasztázia | D-2

Deino | D-5

Diabétesz szandál, elöl
nyitott, tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral, unisex fazon.

Diabétesz félcipő, tépőzáras
kivitelben, szivacsgalléros,
elegáns női fazon.

Diabétesz félcipő, fűzős
kivitelben, spiccderbys,
szivacsgalléros, unisex fazon.

Danae | D-6
Diabétesz félcipő, tépőzáras
kivitelben, spiccderbys,
szivacsgalléros, unisex fazon.
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Niobé | D-3

Lucifer | D-4

Dione | D-7

Diabétesz félcipő, tépőzáras
kivitelben, spiccderbys,
lyukasztott fejbetétes,
szivacsgalléros, női fazon.

Diabétesz félcipő, tépőzáras
kivitelben, spiccderbys,
lyukasztott fejbetétes,
szivacsgalléros, férfi fazon.

Diabétesz félcipő, fűzős,
vagy tépőzáras kivitelben,
spiccderbys, lyukasztott
fejbetétes, szivacsgalléros
unisex fazon.
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DIABÉTESZ CIPŐK
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Dósz | D-9

Daphnisz | D-11

Diabétesz félcipő, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben, szélesre nyitható,
szivacsgalléros, unisex fazon.

Diabétesz félcipő, tépőzáras
kivitelben, spiccderbys,
szivacsgalléros, unisex
fazon.

Helikon | D-8

Ops | D-12

Diabétesz félcipő, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben, díszkérges,
szivacsgalléros, unisex fazon.

Diabétesz félcipő,
fűzős, vagy tépőzáras
kivitelben,szivacsgalléros
unisex fazon ami akár két
szín kombinációjával is
rendelhető.

Dirké | D-10

Triton | D-13

Diabétesz félcipő, fűzős vagy tépőzáras
kivitelben, spiccderbys, oldalán
díszvarrott, szivacsgalléros, unisex
fazon.

Diabétesz bokacipő,
fűzős, vagy
tépőzáras kivitelben,
korcsolyaszabású,
szivacsgalléros,
unisex fazon.
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Minerva | S-1

Maya | S-2

Unisex, sportos fazonú
félcipő, csatos vagy
tépőzáras kivitelben,
díszlyukasztással,
szivacsgallérral.

Unisex, sportos fazonú
félcipő,tépőzáras kivitelben,
szivacsgallérral.

Silvanus | S-3

Atlasz | S-4

Unisex, sportos fazonú
félcipő, fűzős kivitelben,
díszbetétekkel,
szivacsgallérral.

Unisex, sportos fazonú
félcipő, fűzős vagy tépőzáras
kivitelben, díszkaplival,
díszvarrással, vékony
szivacsbetéttel.

SPORT MODELLEK

Annak érdekében, hogy minden megrendelőnk igényét ki tudjuk
elégíteni, új, sportos modelleket is beemeltünk modellválasztékunkba,
a lazább stílust kedvelők részére.
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SPORT CIPŐK

Héliosz | S-5

Orthos | S-6

Unisex, sportos fazonú félcipő,
fűzős vagy tépőzáras kivitelben,
szélesre nyitható kialakítással,
díszbetétekkel, szivacsgallérral.

Unisex, sportos fazonú félcipő, fűzős
vagy tépőzáras kivitelben, szélesre
nyitható kialakítással, díszbetétekkel,
szivacsgallérral.

OrtoProfil - Dr.Topán Kft.
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Aréna | S-7

Sport | S-8

Unisex, sportos fazonú
bokacipő, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben,szélesre
nyitható kialakítással,
díszkéreggel, szivacsgallérral.

Unisex, sportos cipő,
ami kérhető félcipő, vagy
magasszárú változatban.
Korcsolyaszabású, oldalán
díszbetéttel, fűzős vagy
tépőzáras kivitelben.
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