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Białe buty do tańca
Nr katalogowy: 448
Marka: CHOREO
Czas wysyłki: 24 godziny
Kolor: Biały
Tkanina: Satyna
Zdobienie: Kryształy z efektem zorzy polarnej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej
Zobacz więcej Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena
339,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Buty na wymiar stopy?: NIE (wysyłka w 3 dni) TAK
(czas oczekiwania 3/5 tygodni)
, 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 produktu
Białe buty do tańca. Wygodne buty do tańca na wesele
Te stylowe i eleganckie buty do tańca zaprojektowaliśmy jako idealny dodatek do sukni ślubnej. Wysokiej jakości satyna
w całości ozdobiona jest kryształkami.

Wysokość obcasów
Obcas 9 cm będzie dla Ciebie doskonałym wyborem, jeśli szukasz dodatkowej wysokości. Rozszerzana podstawa
obcasa zapewni Ci dodatkową stabilność.
Obcas 7.5 jest nieco niższy, ale wybierając obcas 7.5 cm zapewnisz sobie doskonałą stabilność i wygodę. Z tą
wysokością obcasów poczujesz się bardzo komfortowo.
Wybierz obcas 6 cm, jeśli jesteś początkującą tancerką i nie lubisz chodzić w obcasach.

Buty taneczne są bardzo wytrzymałe
Stworzone po to, aby wytrzymały intensywny ruch.

Dopracowana technologia odprowadzania wilgoci
Podszewka z mikroﬁbry jest z technologią odprowadzania wilgoci. Zaprojektowana jest tak, aby Twoje buty i stopy
pozostały suche przez wiele godzin tańca.

Ultra elastyczna podeszwa
Zaprojektowana z żelową wkładką dla dodatkowego komfortu. Dzięki tej podeszwie będziesz mogła zginać i obracać
stopę w różnych kierunkach, a but w żaden sposób nie będzie krępować Twoich ruchów.

Jaki rozmiar butów do tańca wybrać
Rozmiar butów tanecznych różni się od rozmiaru butów noszonych na co dzień. Czasami różnica może wynosić 05 cm,
czasem 1 cm. Warto, abyś zmierzyła stopę i wybrała rozmiar korzystając z poniższej tabeli rozmiarów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru, skontaktuj się z nami na na czacie w prawym dolnym
rogu ekranu lub zadzwoń 728057246.
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