
VODIČ ZA 
IZBIRO 
OTROŠKIH 
ČEVLJEV 

SUPERPrvi koraki so nepozaben trenutek za otroke in 
starše. Kdaj se bo to zgodilo, se od otroka do otroka 
razlikuje. Otroku je treba dovoliti, da bos raziskuje 
svet, dokler ne začne stati na nogah. Šele takrat 
priporočamo gibčne sprehajalne čevlje za otroške 
pustolovščine na prostem, doma pa pustite, da je 
otrok še naprej bos ali v copatih.

 

Vsi naši čevlji so testirani v skladu z najstrožjimi 
smernicami kakovosti. Zagotavljamo dobro izdelavo 
in visoko udobje pri nošenju.

Funkcionalnost je za HUMANIC zelo pomembna. 
Zato velik pomen pripisujemo vrsti modelov s Tex 
membranami, ki zagotavljajo dobro klimo za stopala, 
saj vlaga ne more prodreti v čevelj, ampak se sprošča 
zunaj. 

HUMANIC skrbi za otroške čevlje: 
 skrbna obdelava 
 uporaba visokokvalitetnih materialov 
 funkcionalnost & udobnost 
 za zdrav razvoj vseh starosti  
 svoboda gibanja in sodoben dizajn

VELIK KORAK 
PROTI PRVEMU ČEVLJU 

MAJHNA STOPALA 
SO ZELO POMEMBNA.
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HUMANIC 
KONTROLNA LISTA:   

 izmerite vsake 2 - 4 mesece 
 OBA stopala v stoječem 
 položaju

 optimalen dodatek dolžine 
 9-12 mm in primerne prostornine

 fleksibilno območje za rast in razvoj 
 ter stabilno držanje pete

 lahki in zračni materiali

 posvetujte se z našimi strokovnjaki 
 za obutev v HUMANIC - u

SUPER



Najti otroške čevlje, ki se popolnoma prilegajo, ni 
vedno enostavno, je pa zelo pomembno. Na tem 
zemljevidu lahko ugotovite, zakaj.

Naši strokovnjaki za obutev v HUMANIC-u si vedno 
vzamejo čas, da najdejo prave čevlje za vašega 
otroka. Nasvet je še posebej pomemben pri izbiri 
otroških čevljev, da se bodo male nogice zdravo 
razvijale in se počutile udobno. 

PRI NAKUPU 
ČEVLJEV IMEJTE 
ŠIROKO ODPRTE OČI

NE POZABITE NA MERJENJE STOPALA!
Približno vsaka 2 meseca in najpozneje vsake 
4 mesece je treba oba stopala izmeriti v stoječem 
položaju. Naši strokovnjaki v podjetju HUMANIC-a 
vam bodo z veseljem pomagali pri tem.

PRILOGA, PROSIM!
Otroška stopala potrebujejo prostor, da rastejo 
in se razvijajo. Zato je optimalni dovoljeni prostor 
za zelo majhne otroke 9 mm, za nekoliko večje 
otroke pa 12 mm.

 
Pri nakupu otroških čevljev bodite pozorni na 
kakovostne, zračne in lahke materiale, prilagodljiv 
razvojni prostor, ojačano območje okoli prstov in 
stabilen oprijem pete.

NASVETI PRI 
NAKUPU ČEVLJEV

NASVETI ZA SUPER ČEVLJE

NE SAMO, DA SE DOBRO 
PRILEGAJO, AMPAK TUDI 
ODLIČNO IZGLEDAJO!

OA Dr. Patrick Niederle 

Dr. Patrick Niederle je specialist ortopedije in 
ortopedske kirurgije ki ve, kako pomembna je izbira 
pravih čevljev: »Kakor različni so otroški karakterji, 
so tudi njihova stopala različna in zato zahtevajo 
posebno pozornost. Razlikujejo se po dolžini, širini 
in položaju v gležnju. Čevelj mora vse to upoštevati. 
Na eni strani morajo imeti otroci v čevljih največjo 
svobodo, na drugi strani pa naj bi tudi čevlji podpirali 
in ščitili stopala.

Pomembno je, da se stopalo pravilno izmeri, ker 
majhen otrok ne zmore artikulirati, ali čevelj ustreza, 
je prevelik ali premajhen. 

Izbira prave velikosti je pomembna, 
saj je stopalo zdravega 
otroka temelj  
za funkcionalno 
stopalo pri 
odraslih.


