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KREMOWE BUTY ŚLUBNE
TANECZNE
CENA:

339,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 48 GODZIN
Numer katalogowy: 135

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
Damskie buty taneczne specjalne do tańca towarzyskiego i tańców latynoamerykańskich: bachata,
salsa. Idealne dla Panny młodej na ślub i wesele.

1. Zamszowa podeszwa.
2. Tkanina górnej części buta: satyna.
3. Miękka podeszwa.
4. Żelowa wkładka dla większego komfortu.
5. Super elastyczne.
6. Wysokość obcasów (do wyboru): 10 cm, 9 cm, 8,5 cm, 7,5 cm, 6 cm.

Dostępne rozmiary
Najlepszym sposobem określenia rozmiaru 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 możemy dopasować do długości i szerokości Twojej stopy
Wystarczy, że w wiadomości do zamówienia podasz długość (rysunek 2) i obwód stopy (rysunek 3).

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 tańca
kremowe, buty taneczne kremowe, buty do łaciny, obuwie do tańca towarzyskiego, buty ślubne, buty do ślubu, wygodne
buty na wesele, wygodne szpilki do tańca, ślub, slub
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