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Vīriešiem
Artikula Nr. 98 7410-000 
•  zems papēža pacēlums
•  šaura pēdas aizmugurējā daļa 
•  apaļa priekšdaļas forma

 

 
 
  

 
 
 

Vīriešiem
Artikula Nr. 98 7415-000 
•  zems papēža pacēlums 
•  šaura pēdas aizmugurējā daļa 
•  taisnstūrveida priekšdaļas
   forma

Vīriešiem
Artikula Nr. 98 7418-000 
•  zems papēža pacēlums 
•  plata pēdas aizmugures daļa 
•  taisnstūrveida priekšdaļas
   forma

Schein Orthopädie Service KG
Hildegardstr. 5
42897 Remscheid, Vācija
Tel.  +49 2191 910-0
Fakss  +49 2191 910-100
info@schein.de
www.schein.de

Specializētie pārdevēji

Germany since 1879
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Pat esot darbā, mūsu pēdas ik dienu nes smagu slodzi.
Lai novērstu pārslodzi un samazinātu jau esošās sūdzības,
esam izstrādājuši NovaPED business iekšzoļu pēdiņas
biznesa apaviem.

NovaPED business iekšzoļu pēdiņas ir augstas kvalitātes, elastīgas
pēdiņas, kas izgatavotas pēc pārbaudītas tehnoloģijas. Pateicoties
formai un ļoti nelielajam konstrukcijas augstumam, pēdiņas ir
pielāgotas pašreizējai apavu modei. Tādējādi biznesa apavi un
iekšzoļu pēdiņas spēj veidot optimāli funkcionējošu vienību. 

NovaPED business iekšzoļu pēdiņas var tikt pielāgotas
individuālām vajadzībām.
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Augstas kvalitātes mikro-šķiedru pārklājums,
kas novērš smaku veidošanos
Perforēta priekšdaļa – laba ventilācija 
Priekšdaļas polsterējums – spiediena sadalīšana
un pēdas kaulu galvu atvieglojums 
Vidusdaļas polsterējums – priekšdaļas atbalsts un atvieglošana
Papēža polsterējums – papēža atvieglošana
Garenisks velves balsts – pēdas aizmugures daļas
stabilizācija un atvieglošana

Cilvēkiem, kuri  darbā visu
laiku ir uz kājām.

Cilvēkiem, kuri  darbā visu
laiku ir uz kājām.

NovaPED business iekšzoļu pēdiņas ir piemērotas dažādām
medicīniskām indikācijām, piemēram, plakanajai pēdai,
talipes valgus, pēdu kaulu sāpēm, kā arī viegli iedobām pēdām.  

AS "Protezēšanas un Ortopēdijas centrs"
Tehniskā ortopēda konsutācijas (podometrija)
Reģistratūra - +371 29 804 460;  67 845 663
E-pasts: info@poc.lv
Rīga, Pērnavas iela 62, LV-1009
www.poc.lv
Dzīve neapstājas. Neapstājies arī Tu!



Dāmām
Artikula Nr. 98 7406-000
•  augsts papēža pacēlums
•  spica priekšdaļas forma

Dāmām
Artikula Nr. 98 7406-000
•  augsts papēža pacēlums
•  taisnstūrveida priekšdaļas
   forma

Dāmām
Artikula Nr. 98 7401-000
•  zems papēža pacēlums
•  taisnstūrveida priekšdaļas
   forma

Dāmām
Artikula Nr. 98 7400-000
•  zems papēža pacēlums
•  spica priekšdaļas forma

Pieejamas sākot ar

2014.gada augustu!

NovaPED business
iekšzoles

- atvieglo •
- stabilizē •
- atbalsta •

Germany since 1879
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