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BUTY DO TAŃCA ŚLUBNE
CENA:

339,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Numer katalogowy: 115

PRODUKT DOSTĘPNY W NASTĘPUJĄCYCH
WARIANTACH:
BUTY NA WYMIAR STOPY? NIE (WYSYŁKA W 48H)
TAK (CZAS OCZEKIWANIA 3-4 TYGODNIE)
ROZMIAR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
WYSOKOŚĆ OBCASA 10 CM 6 CM 7.5 CM 8.5 CM 9
CM

OPIS PRZEDMIOTU

Profesjonalne 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. Tkanina górnej części buta: satyna.
3. Kolor: róż
4. Miękka i elastyczna podeszwa
buty taneczne bardzo dobrze dopasowują się do stopy,
są lekkie i mięciutkie.
5. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.

Na ﬁlmie zobaczysz, jak wyglądają buty taneczne z obcasem 9 cm i 7.5 cm (obcasy typu ﬂare).

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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Buty taneczne możemy dostosować do szerokości Twojej stopy

Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia podasz długość i szerokość stopy.

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, buty ślubne, buty na ślub, wesele, koralowe, różowe, buty taneczne na ślub, buty do
tańca na obcasie, buty do tańca damskie skórzane
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