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Srebrne buty na wesele
Nr katalogowy: 453
Marka: CHOREO
Czas wysyłki: 24 godziny

Cena
339,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:
Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41
Wysokość obcasa: 7.5 cm

Opis produktu
Wygodne buty do tańca
Fason butów tanecznych z zakrytymi palcami doskonale sprawdzi się u Pań, które mają szczupłą stopę. Buty posiadają
wyjątkowo stabilny obcas taneczny typu ﬂer (7.5 cm). Buty taneczne doskonale trzymają stopę dzięki zapięciu
krzyżowemu na podbiciu. Pasek jest regulowany i przymocowany pod podeszwą, co doskonale stabilizuje kostkę. Buty
do tańca mają miękką i elastyczną podeszwę, która idealnie nadaje się na parkiet. Gwarantuje ona idealne dopasowanie
buta do stopy i komfort w czasie tańca. O wygodę dba również żelowa wkładka. Minimaluzuje ona wstrząsy i
równomiernie rozkłada nacisk buta na podłoże. Dzięki niej będziesz miała wrażenie, że tańczysz w kapciach.
Poza wygodą te buty ślubne taneczne prezentują się bardzo kobieco. W całości pokryte są mieniącymi się w świetle
kryształami, które dają efekt zorzy polarnej. Kamienie pięknie odbijają światło podczas każdego ruchu, dzięki czemu
będą doskonałym dodatkiem do Twojej sukni ślubnej.

Buty taneczne na wesele
Buty do tańca są bardzo wygodne, więc z powodzeniem założysz je na własne wesele, nie ryzykując obtarcia stóp.
Przetańczysz w nich wiele godzin i będziesz się doskonale bawić.
Te srebrne buty taneczne idealnie komponują się np. ze śnieżnobiałą suknią ślubną. Buty idealnie uzupełnią zdobioną
suknie ślubną.
Buty przygotowywane są ręcznie.

Dostępne rozmiary butów tanecznych
Zmierz długość stopy i wybierz odpowiedni rozmiar butów tanecznych.

1. Na kartce papieru odrysuj bosą stopę.
2. Weź centumetr i zmierz najdalej oddalone punkty pięta-palce.
3. Wynik zaokrąglij do połówek. Przy wyniku 23,3 cm zapamiętaj rozmiar 23,5 cm.
4. Znając długość swojej stopy dobierz rozmiar butów tanecznych według poniższej tabeli.
Ps. Nie wybieraj rozmiaru butów tanecznych sugerując się rozmiarem butów noszonych na co dzień. Nasza rozmiarówka
jest co 0,5 cm (standardowa rozmiarówka jest co 1 cm). Zrobiliśmy to po to, aby buty taneczne jak najlepiej pasowały do
stóp klientek.

Przydatne linki:
Ślubne buty taneczne - dlaczego warto je wybrać?
Jak zapiąć buty taneczne ?
Nakładki na obcasy - czy wiesz jak je założyć i do czego służą?
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 białe, buty taneczne białe, buty do łaciny, obuwie do tańca towarzyskiego, sandały do tańca, buty do łaciny, buty
taneczne ślubne, buty ślubne, wygodne buty na wesele, buty do slubu, buty na ślub, buty weselne, buty do tańca, buty do tanca, szpilki taneczne, srebrne buty na wesele, buty na
wesele, srebrne buty ślubne, srebrne buty do tańca
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