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Wygodne złote buty do
tańca
Nr katalogowy: 140
Marka: CHOREO
Czas wysyłki: 24 godziny

Cena
299,99 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Rozmiar: 35 , 41 , 42
Wysokość obcasa: 6 cm

Opis produktu

Wygodne buty do tańca

1. Tkanina podeszwy: zamsz
jest to specjalny materiał do tańca w pomieszczeniach,
dzięki temu buty nie ślizgają się i mają bardzo dobrą przyczepność do parkietu.
2. Miękka i elastyczna podeszwa
buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
są lekkie i mięciutkie.
3. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.

Dostępne rozmiary butów tanecznych

Najlepszym sposobem określenia rozmiaru butów tanecznych jest poznanie długości swojej stopy
(pamiętaj - nie możesz wybierać rozmiaru buta tanecznego sugerując się rozmiarem buta
noszonego na co dzień).
W tym celu:
1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Następnie weź centymetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek, czyli przy wyniku np. 23,3cm zapamiętaj rozmiar 23,5cm.
4. Znając swój rozmiar w centymetrach dobierz rozmiar buta według poniższej tabeli.
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Długość
stopy
[cm]

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

25,5

26

26,5

27

Buty taneczne możemy dostosować do szerokości Twojej stopy

Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia podasz długość i szerokość stopy. Zobacz, jak zmierzyć
stopę:

buty do tanca zlote, obuwie do tańca towarzyskiego, obuwie taneczne, obuwie do tańca, buty do tańca, sklep z butami
do tańca, sklepy taneczne, taniec sklep, buty taneczne, sandały do tańca, profesjonalne buty do tańca, buty taniec, buty
taneczne na zamówienie, buty damskie do tanca, buty do tańca latino, buty do łaciny, obuwie do tańca towarzyskiego,
do tańca towarzyskiego, buty taneczne na zamówienie, buty taniec, bachata, semba, salsa, mambo, taniec towarzyski,
złote buty taneczne, szpilki, złote, zlote, złoto, złote buty

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl

