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Shoeps Holenderskie
Silikonowe Sznurówki
Żółte/Yellow
Cena

29,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Shopes to wywodzące się z Holandii silikonowe sznurówki. Zastępują tradycyjne wiązane na kokardę sznurowadła.
Wystarczy, że raz je założysz, by potem wkładać i wyjmować stopy z butów w mgnieniu oka. I za każdym razem będzie tak samo - bez
sznurowania!

Shoeps są elastyczne i dopasują się do Twojej stopy, dzięki czemu będziesz odczuwać komfort bez względu na rodzaj aktywności jaką
wykonujesz. Wyobraź sobie, że ulubione aktywności - chodzenie, bieganie, skakanie czy jazda na rowerze, nie zostaną zakłócone. Bądź pewien,
że nie przewrócisz się w najmniej oczekiwanym momencie, bo nie przydepniesz sznurowadeł. Silikonowe sznurówki nie wkręcą się też w łańcuch
rowerowy, gdy będziesz przemierzać kolejne kilometry po drogach i bezdrożach. W rutynowych, codziennych aktywnościach nie będzie schylać
się, bo Twoje buty z Shoeps nie rozwiążą się na przykład wtedy, gdy wracasz z zakupami i masz zajęte ręce.

Jeśli jesteś rodzicem zapewne docenisz fakt, że Shoeps idealnie sprawdzą się na nogach dzieci i młodzieży. Od teraz nie musisz kupować tylko
butów na rzepy albo z zamkiem. Nawet małe dziecko będzie potrafiło samo ubrać buty i szybko wyjść z domu do przedszkola. Możesz też być
spokojny o starsze dziecko. Nie przewróci się, tylko dlatego, że ktoś przydepnął rozwiązaną sznurówkę, akurat gdy zbiegało po schodach.

Koniec z nudnymi butami! Czas na to by wyróżić się w tłumie. 12 kolorów to multum kombinacji. Twoje buty z silikonowymi sznurówkami zrobią
wrażenie na przechodniach. Wybieraj i łącz Shoeps według swoich upodobań.

Shoeps są dla każdego - dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
nie rozwiążą się, ani nie poluzują
Shoeps są elastyczne, jeden rozmiar pasuje do butów o rozstawie oczek od 2,0 do 5,5 cm
nie trzeba ich wielokrotnie wiązać
w opakowaniu znajduje się 14 sztuk, co wystarczy na więcej niż jedną parę butów
Obejrzyj jak założyć SHOEPS do butów
WIDEO INSTRUKCJA
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