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DAKOMA Sp. z o.o. - ekspert w dziedzinie pielęgnacji skór od 1996 roku
Potrafimy zadbać o skórę obuwia i mebli. Potrafimy zadbać o wasze stopy, bo zajmujemy się tym od 23 lat. Jesteśmy dostaw-
cą chemii wykańczalniczej dla zakładów produkcyjnych, produkujemy pasty i preparaty do czyszczenia i pielęgnacji skór, 
wkładki do obuwia codziennego i wkładki profilaktyczne, pielęgnujemy wyroby skórzane i drewno w każdym domu. 

Dlaczego my? 
Kupując nasze wyroby wspierasz polski przemysł, prowadzony rodzinnie i z zachowaniem zasad odpowiedzialności 
społecznej. Kupując nasze wyroby nabywasz produkty wykonane rzetelnie, z dbałością o Twoje zdrowie i kondycję przed-
miotów, którymi się otaczasz.  Zawsze możesz się odwołać bezpośrednio do nas po więcej informacji i porad. Chętnie 
podzielimy się doświadczeniem.

Co robimy?
Chronologicznie zaczęło się od tego, że poznaliśmy dogłębnie potrzeby skóry obuwniczej. Potrafiliśmy zabarwić ją, 
zaimpregnować, zawoskować, nadać efekty „przypalenia” i starości. Nauczyliśmy się ją uelastyczniać i zabezpieczać, 
nabłyszczać, matowić i utwardzać oraz zmiękczać. Po kilku latach wdrażania tych wszystkich technologii wspólnie z 
włoskim partnerem GIRBA w zakładach obuwniczych w całej Polsce, zaczęliśmy sami produkować pasty do butów. Uru-
chomiliśmy dział badań z laboratorium i obecnie opracowujemy receptury środków do skór obuwniczych, meblowych, 
galanteryjnych, dla jeździectwa, sportów motorowych. Równolegle w pierwszej dekadzie lat 2000 otworzyliśmy dział pro-
dukcji wkładek obuwniczych, początkowo prostych, a następnie wkładek profilaktycznych dla dorosłych i dzieci. Teraz wiemy 
o tym co robimy (prawie) wszystko, a wiedzą tą dzielimy się chętnie z naszymi klientami.  

Sponsorujemy sport, fundujemy stypendia, wspieramy lokalne organizacje pożytku społecznego. Bierzemy udział w życiu 
lokalnej społeczności, sprzątamy świat i wspieramy talenty. Uczestniczymy w życiu polskiej branży skórzanej. Za działal-
ność na rzecz społeczności lokalnej firma została uhonorowana najcenniejszą nagrodą: Statuetką ZASŁUŻONY DLA GMINY 
WIĄZOWNA. Gmina w uznaniu dla naszych wysiłków na rzecz pracowników w 2019 roku uhonorowała nas również Złotym 
Wiązem dla Pracodawcy Roku 2018. Za jakość produktów wielokrotnie byliśmy nagradzani ZŁOTYM MEDALEM Międzynar-
odowych Targów Poznańskich.

DAKOMA Sp. z o.o.  - shoe care expert since 1996
We can take care of the shoes, furnitures and all leather goods. We can take care of your feet because we’ve been doing 
it for many years. We are a supplier of chemical products for production finishing processes, we produce shoe polish and 
cosmetics for cleaning and leather care, everyday insoles and preventive insoles, we care for leather products and wood 
furnitures in every home.

Why us? 
By buying our products, you support family run industry, where we respect the principles of social responsibility. By buying 
our products, you buy products made carefully, with concern for your health  and the condition of the objects that surround 
you. You can always contact us for more information and advice. We are happy to share our experience.

What we do?
Chronologically, our activity began with the fact that we have learned the needs of footwear leather. We were able to 
colour, impregnate, wax, give the effects of “burn” leather and make it looks like antique. We learned to make it more 
flexible and protect from environment, shiny, matted and hardened as well as softened. After several 
years of implementing all these technologies together with the Italian partner GIRBA, we began to produce 
shoe polish ourselves. We have build a research department and our laboratory, and we are currently developing 
recipes for shoe cosmetics, furniture and leather goods, for horse riding and motorsport. In the same time, we opened a 
production department for basic footwear insoles, and then prophylactic insoles for adults and children. Now we know what 
we are doing, and we share this know-how with our clients.

We sponsor sport, fund scholarships, and support local social benefit organizations. We take part in life of our local com-
munity, clean the world and support talents. We participate in life of Polish leather industry. For activity for the benefit of 
our local community, the company was honored with the most valuable award: statue of MERIT FOR THE COMMUNE OF 
WIĄZOWNA. We have been awarded with GOLD MEDAL of Poznań International Fairs many times for the quality of our 
products. The commune in recognition of our efforts for employees in 2019 also honored us with Golden Elm for Employer 
of the Year 2018.
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KARTA KOLORÓW / COLOUR CARD
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39 NATURAL 
LEATHER

37 BLUE

32 DARK GREEN

3541 GOLD

331 OLIVE

3542 SILVER

321 KHAKI 

351 ORANGE

71 CHOCOLATE

312 VIOLET

102 NEVADA

211 DARK GREY 03 WHITE

02 BLACK
04 IVORY

371 LIGHT BLUE

06 AUSTRALIAN 
BROWN

38 NAVY BLUE
07 BEIGE

311 LILA 

08 COGNAC

72 CHAMPIGNON

18 REDDISH 
BROWN

261 DARK RED

19 DARK 
BROWN

01 NEUTRAL 21 LIGHT GREY 

35 YELLOW

23 PALISANDER 

12 MID BROWN

25 ROSE PINK

TRENDY 09 BROWN

26 RED

33 APPLE

27 BORDO 

14 BROWN

31 FUCHSIA
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waterproofer

Impregnation Expert

Shoe Care Expert

Outdoor Expert

repair expert 

cleaning expert
Cleaning Expert

Repair Expert

nanotechnology

Nanotechnology

Foot Care

KATEGORIE/ CATEGORY:

Użyj środka COCCINE, rozprowadź gąbką.
Use COCCINE product, apply by sponge.

Użyj środka COCCINE w sprayu.
Use COCCINE spray.

Nanieś płyn równomiernie na obuwie.
Apply the liquid evenly on the shoe.

Użyj małej szczoteczki do zamszu.
Use small suede brush.

Poleruj do uzyskania połysku.
Polish with a brush to high gloss.

Nanieś pianę na gąbkę.
Apply foam by sponge. 

Nanieś na obuwie.
Apply on the shoe.

Nanieś krem i rozprowadź.
Apply the creme and spred evenly.

Nie nanosić na obcasy!
Don’t apply on heels!

Natryśnij do wnętrza obuwia.
Spray inside the shoe.

Przygotuj skórę padem ściernym.
Prepare the leather with abrasive pad.

Zastosuj środek COCCINE w tubie.
Apply COCCINE product in tube.

Zabezpiecz środkiem COCCINE  w sprayu.
Protect with the COCCINE spray.

Nanieś na gąbkę.
Put the liquid on the sponge.

Czyść brzeg podeszwy.
Clean the sole border.

Nanoś na przedmioty z odległości min 25 cm.
Spray on tthe goods from minimum 25 cm distance.

Natryśnij z odległości 20 cm.
Spray from 20 cm distance.

Oczyść z grubych zabrudzeń.
Cleam from the large dirt.

Mocno wstrząsnij przed użyciem aby wymieszać zawartość.
Shake well before use to mix the contents.

Włóż stopę do obuwia.
Put the foot into the shoe.

Działa w pozycji pionowej oraz obróconej o 180O.
It works in vertical position and rotated 180O.

Oczyść obuwie.
Clean the shoes.

Usuń pył szczoteczką.
Clean from dust using a brush.

Czekaj do wyschnięcia.
Wait to dry.

Czekaj minimum kwadrans.
Wait minimum 15 minutes.

pojemność / capacity

czyści / cleans

pielęgnuje / cares

naprawia / repairs

impregnuje / chroni / waterproofs 

odżywia / nourishes

nabłyszcza / polishes

natłuszcza / greases

paleta barw / colours available

opakowanie zbiorcze / pcs in box

OZNACZENIA TABELI /
TABLE SIGNS :

SPOSÓB  UŻYCIA /  USAGE:

płyn / liquid

spray

pianka / foam

krem / cream

wosk / wax

atomizer / atomiser

środek półpłynny / semi-liquid

FORMA / FORM:

Nanoś pastę szczoteczką.
Apply the wax by brush.

OZNACZENIA KATALOGU KOSMETYKÓW  /
PICTOGRAMS OF SHOE CARE PRODUCTS
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CZYSZCZENIE / CLEANING
BUTY I MODA

Kod 55/47/75

SHAMPOO
SZAMPON DO OBUWIA / SHOE SHAMPOO

Preparat czyszczący w płynie, przeznaczony do wszelkiego rodzaju skór 
i tekstyliów, dedykowany do usuwania trudnych zabrudzeń z zamszu. 
Butelka plastikowa ze specjalnym aplikatorem do zamszu. Może rozjaśniać kolor 
skór nubukowych i zamszowych.

A cleaner for all kinds of leather. Effective especially for cleaning dirt of suede and 
nubuck. Excellently removes stains difficult to get rid of. After applying use proper 
Coccine care preparations. Colourless and odourless. May subtly lighten the colour 
of leather.

Kod 55/050/100

NUBUCK CLEANER SUPER
PIANKA CZYSZCZĄCA / CLEANING FOAM

Pianka czyszcząca do zamszu, nubuku i tekstyliów. Wydajna. Idealna jako podkład 
pod Ravvivant, Oil Spray  lub Crazy Oil. Płyn z pompką pianotwórczą. Może rozjaśniać 
kolor skór nubukowych i zamszowych.
  

Cleaning foam for suede, nubuck and textiles. Effective, ideal as foundation under 
Ravvivant or Crazy Oil. Liquid with foam-producing pump.

Kod 55/051/100

LEATHER CLEANER SUPER
PIANKA INTENSYWNIE CZYSZCZĄCA / INTENSIVE CLEANING FOAM

Nowoczesny środek czyszczący w piance, przeznaczony zarówno do obuwia, 
jak i wszelkiego rodzaju mebli, galanterii skórzanej, czy odzieży wykonanej ze 
skór licowych. Bardzo wydajny, łatwy do nakładania i rozprowadzania. Regularne 
stosowanie zapewnia dobre wchłanianie środków konserwujących. Stosowany wraz z 
innymi preparatami do pielęgnacji pozwala na długo zachować wszystkie właściwości 
skóry. Butelka z pompką pianotwórczą.

Cleaning foam for grain leather. The product has a special applicator with a pump 
which produces effectively cleaning foam. This product is ideal for grain leather - 
shoes, furniture and leather accessories. Special foam formula effectively removes 
dirt, grease and remains of maintenance agents, moreover in winter it removes 
stains of snow salty mud.

100 ml

15

36

15

ZAM
SZ I NUBUK

Suede & Nubuck
ZAM

SZ I NUBUK
Suede & Nubuck

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

75 ml

100 ml

SKÓRA LICOWA, ZAMSZ I NUBUK / FULL GRAIN LEATHER, SUEDE & NUBUCK
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CZYSZCZENIE / CLEANING
BUTY I MODA

36

20

ZAM
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Suede & Nubuck
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150 ml

75 ml Kod 55/48/75

MULTI CLEANER
ZMYWA BRUD I TŁUSZCZ / REMOVES DIRT AND GREASE

Zmywacz do wszelkich typów skór licowych. Przygotowuje skórę do kolejnych 
aplikacji produktów konserwujących, barwiących, korygujących. Szczególnie pole-
cany do używania w zimie dla oczyszczania z błota śniegowego zawierającego sól. 
Regularnie stosowany wraz z innymi preparatami do pielęgnacji, pozwala zachować 

wszystkie naturalne właściwości skóry. Plastikowa butelka z aplikatorem.

Cleaning and skimming liquid detergent for removing greasy and dirty spots from 
any kind of full-grain leather. It prepares the leather to following applications without 
altering the colours. Regularly used, it preserves all the natural properties of the 

leather. Plastic bottle with applicator.

Kod 55/547/150

NANO SHAMPOO FOAM
CZYŚCI SKÓRY I TEKSTYLIA / CLEANS LEATHER AND TEXTILES

Zawierający mikrocząsteczki preparat w sprayu do czyszczenia wszelkiego rodzaju 
skór, także zamszu, nubuku i tekstyliów. Zapewnia błyskawiczny efekt.

Może rozjaśnić kolor czyszczonych skór.    

NANO Shampoo in spray contains microparticles for the cleaning of all kinds of 
leather, including suede, nubuck and textiles. Provides instant effect. Check if stains 

are left on bright nubuck. Spray.
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Kod 55/001C

CLEANING WHIPE
CHUSTECZKA CZYSZCZĄCA

Jednorazowa chusteczka do czyszczenia skóry gładkiej, drewna oraz tworzy-
wa (np. obcasów) z brudu, kurzu, tłuszczu oraz pozostałości innych prepa-
ratów. Po wyjęciu chusteczki delikatnie czyść i usuwaj zabrudzenia.  

Single use wipe for cleaning full grain leather, wood and plastics (especially heels). 
Removes dirt, dust, grease and residues of other products. Take out the wipe and 

gently clean and remove dirt. 

1 szt. / 1 pc.

1000

SKÓRA LICOWA, ZAMSZ I NUBUK / FULL GRAIN LEATHER, SUEDE & NUBUCK
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Kod 55/43/65

EXCLUSIVE BALM
CZYŚCI I PIELĘGNUJE / CLEANS AND CARES

Półpłynny środek pielęgnacyjny do skór licowych przygotowany z myślą o delikatnych, 
szlachetnych skórach – również meblowych, galanteryjnych i odzieżowych. Usuwa 
zabrudzenia, plamy, tłuszcz, pozostałości wcześniej stosowanych środków. Po wy-
polerowaniu pozostawia elegancki połysk. Znakomity do delikatnych, szlachetnych 
skór jasnobrązowych i beżowych oraz do obuwia dwubarwnego. Nie zmienia koloru. 
Chroni przed czynnikami atmosferycznymi. Odżywia skórę. Plastikowa butelka z 
aplikatorem.

Semi-liquid care product for goods made of the grain side of leather prepared es-
pecially for delicate, exclusive leather also of furniture, accessories and clothes. 
Removes dirt, stains, grease and the remains of preparations applied before. Leaves 
elegant shine. Does not change the colour. Prevents from different weather condi-
tions. Nourishes leather. Plastic bottle with applicator.

Kod 55/06/75C

SUEDE
ODŚWIEŻA KOLOR I ODŻYWIA / REFRESHES THE COLOR AND NOURISHES

Preparat odżywczy, przeznaczony do pielęgnacji obuwia z zamszu i nubuku, w tym 
butów z membraną TEX. Odświeża i wyrównuje barwę skóry, przywraca żywy 
kolor i oryginalny „puszysty” efekt tego typu skór. Nie blokuje migracji wilgoci 
na zewnątrz, dzięki czemu stopa nie poci się nadmiernie i oddycha przez skórę 
obuwia. Chroni przed wpływem promieni słonecznych na barwę skóry i przed 
nadmiernym osiadaniem kurzu. Plastikowa butelka z specjalnym aplikatorem.

Use “Suede” product to care for suede and nubuck leather. It restores the natu-
ral, lively colour and the original ‘fluffy’ effect of nubuck and suede.  It does not 
block moisture migration to the outside, the foot does not sweat excessively and 
can breathe freely through the shoe surface. Also suitable for shoes with membrane 
“TEX”.

BUTY I MODA

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

ZAM
SZ I NUBUK

Suede & Nubuck
SKÓRA LICOW

A 
Sm

ooth leather

75 ml

Kod 55/04/50C

ANTIQUE CREME
ŻEL DO SKÓR DELIKATNYCH/ GEL FOR FINE LEATHER

Wyjątkowy żel do codziennej pielęgnacji obuwia i galanterii skórzanej, 
toreb, teczek ze skóry antykowanej (o postarzonym wyglądzie). Nie 
zmienia charakteru skóry, nadaje się nawet do najdelikatniejszych wy-
robów. Stosować wraz z Antiacqua Spray, chroniącym przed osiadaniem 
kurzu i brudu oraz powstawaniem plam. Po nałożeniu i wyschnięciu lekko 
wypolerować. Słoik szklany z gąbką do aplikacji.

Special cream for daily care of shoes and leather accessories, bags, briefcases 
of leather with aged look. It does not alter the nature of leather, being suitable 
even for most delicate products. Use with Antiacqua Spray, protecting against 
dust and dirt settlement and stain formation. After application and drying, polish 
slightly. Glass jar with a sponge for application.

50 ml

36

12

PIELĘGNACJA / CARE

36

65 ml

SKÓRA LICOWA, ZAMSZ I NUBUK / FULL GRAIN LEATHER, SUEDE & NUBUCK
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BUTY I MODA
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Kod 55/59/250

RAVVIVANT
ODŚWIEŻA I ODŻYWIA / REFRESHES THE COLOR AND NOURISHES

Preparat do pielęgnacji zamszu i nubuku, w tym butów z membraną TEX, 
odświeżający i wyrównujący barwę. Przywraca naturalny, żywy kolor i oryginal-
ny „puszysty” efekt nubuku i zamszu. Nie blokuje migracji wilgoci na zewnątrz, 
dzięki czemu stopa nie poci się nadmiernie i oddycha przez skórę obuwia. Chroni 
przed osiadaniem kurzu, a także zmniejsza wchłanianie wody. Dostępny zarówno 

w wersji bezbarwnej, jak też w wielu kolorach, które intensywnie barwią. 

Spray for suede and nubuck, including shoes with a membrane - “TEX”, refreshing 
and levelling the colour. It restores the natural, lively colour and the original 
‘fluffy’ effect of nubuck and suede. It does not block moisture migration to the 
outside, the foot does not sweat excessively and can breathe freely through the 
shoe surface. It protects against dust settlement and reduces water absorption. 

Available in colourless version and in many colours with intensive dye effect. 
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250 ml

2 ml

1 ml

Kod 55/03/01

SELF - SHINING SPONGE
CZYŚCIK SAMONABŁYSZCZAJĄCY/ SHOE SPONGE

Praktyczna gąbka ze środkiem nabłyszczającym dostępna w dwóch wersjach 
– średniej i mini. Pozwala na szybkie uzyskanie efektu połysku obuwia ze skór. 

Practical sponge with self-shinig agent, which gives high gloss on the footwear 
made of full-grain leather.

VERSION MIDI 12 cm

Kod 55/03/02

SELF - SHINING SPONGE
CZYŚCIK SAMONABŁYSZCZAJĄCY/ SHOE SPONGE

Praktyczna gąbka ze środkiem nabłyszczającym dostępna w dwóch wersjach 
– średniej i mini. Pozwala na szybkie uzyskanie efektu połysku obuwia ze skór. 

Practical sponge with self-shinig agent, which gives high gloss on the footwear 
made of full-grain leather.

VERSION MINI 7 cm

PIELĘGNACJA / CARE

20

20

20

...more
(see colour card page)

SKÓRA LICOWA, ZAMSZ I NUBUK / FULL GRAIN LEATHER, SUEDE & NUBUCK
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PIELĘGNACJA / CARE
BUTY I MODA

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

Kod 55/24/50

FORTE SHINE
POŁYSK BEZ POLEROWANIA/ SHINE WITHOUT POLISHING
Wodoodporny krem do nabłyszczania skór. Nadaje obuwiu bardzo wysoki i niezwykle 
trwały efekt połysku bez polerowania. Odporny na działanie wody, błota, śniegu 
i słońca. Jeśli obuwie ulegnie lekkiemu zamoczeniu, czy zabrudzeniu, wystarczy po 
całkowitym wyschnięciu tylko wypolerować buty miękką szmatką, a blask szybko 
powróci. Słoik szklany z gąbką do aplikacji, całość w eleganckim kartoniku.
High shine without polishing and lasting effect. The product is resistant to water and 
weather conditions (mud, snow, sun) and does not require re-application after every 
walk in difficult weather conditions. Simply polish the leather of dried footwear. Glass 
jar with application sponge. 

50 ml

Kod 55/261/75

VELVET CREAM
PERFEKCYJNA PIELĘGNACJA DELIKATNYCH SKÓR / PERFECT CARE OF 
DELICATE LEATHER

Krem bezbarwny w tubie o nowoczesnej formule przygotowany z myślą o skórach 
trudnych do pielęgnacji przez tradycyjne środki. Format tuby z aplikatorem pozwala 
na prostą aplikację kremu na obuwie. Zastosowanie do skór typu Velvet, do skór 
przecieranych, do skór w ciemnych kolorach, np. grafit. Tuba z aplikatorem.

A product with modern formulation, made with leathers that are hard to treat with 
traditional  products in mind. The form of tube allows the easy application of cream 
on the shoe. Used for velvet type leathers, polished leathers, graphite color leathers. 
Cream in a tube with sponge.

Kod 55/26/50

CREAM ELEGANCE
NABŁYSZCZA, ODŚWIEŻA KOLOR I ODŻYWIA / POLISHES, REFRESHES 
THE COLOR AND NOURISHES
Podstawowy, całoroczny, antystatyczny krem do obuwia ze skór licowych, 
zawierający naturalne woski i substancje odżywcze. Pielęgnuje, wzmacnia, 
chroni i uelastycznia skórę. Nadaje elegancki, wysoki połysk, bardzo dobrze 
wyrównuje kolor. Po wypolerowaniu pozostawia idealnie suchą i gładką powierzchnię. 
Dzięki temu wyjątkowo dobrze zabezpiecza skórę przed osiadaniem kurzu i na długo 
zachowuje jej świeży wygląd. Podstawa udanej pielęgnacji obuwia ze skór licowych. 
Szklany słoik z aplikatorem. 
Unique cream for grain leather shoes maintenance. Provides elegant and high sheen, 
perfectly evens out the colour, provides a delicate grip. Leaves a perfectly dry and 
smooth surface, thanks to which it exceptionally well protects leather from dust 
settling on shoes and keeps them look fresh for a long time. Unlike ordinary creams 
its protective and nourishing effect lasts for days. Glass jar with sponge

50 ml

75 ml

...more
(see colour card page)
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SKÓRA LICOWA / FULL GRAIN LEATHER
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BUTY I MODA

PIELĘGNACJA / CARE

Kod 55/27/50

NANO WAX
ODŚWIEŻA I ODŻYWIA, NABŁYSZCZA 

 / REFRESHES THE COLOR, NOURISHES AND POLISHES
Wyjątkowy krem, przeznaczony do obuwia ze skór licowych. Wzmacnia i uelas-
tycznia skórę, nadaje jej jedwabisty połysk i głęboką barwę. Stworzony na bazie 
naturalnych składników. Zawiera mikrocząsteczki wosku, które doskonale 
przylegając do powierzchni obuwia sprawiają, że efekt pielęgnacji utrzymuje się 

na dłużej.  Szklany słoik z aplikatorem.
Cream wax for grain leather maintenance, produced in nanotechnology. Strengthens 
leather and makes it more flexible, provides sheen and deep colour. Does not block 
properties of breathing materials, thanks to which a foot can easily breathe through 
shoe’s leather. Prevents leather colour from sunlight influence and excessive dust 
build-up. Wax particles of nanometre diameter adhere much better and in result 

provide more effective nourishing and last longer. Glass jar with sponge.
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Kod 55/32/40

SHOE WAX
NATURALNY WOSK I ŻYWICA/ NATURAL WAX AND RESIN

Pasta w tradycyjnej puszcze z „motylkiem” zawierająca wosk i żywice naturalne 
sprawia, że obuwie ze skóry licowej zyskuje głęboką barwę i połysk. Znakomicie kryje 
drobne uszkodzenia skóry, wygładza jej powierzchnię i chroni przed działaniem brudu 
oraz wody. Pastę należy stosować na skórę wyczyszczoną środkiem Leather Cleaner 

Super, następnie po wyschnięciu polerować. Puszka metalowa.

This polish contains bee wax CARNAUBA and natural resin. Why? Wax protects 
grain of leather from drying, fading, water and dust. Resin gets deeply into leather 
which helps keep its original properties. To have long-lasting and beautiful shoes 
use Coccine polish at least once a week. Regular usage of Coccine polish guarantees 
maximum leather protection which prolongs its life-span by 50%. Before usage clean 
shoes with Leather Cleaner Super, when dry apply a thin layer of polish, wait for 

approx. 10 minute and then polish to shine. Metal box.  

Kod 55/30/75

NANO POLISH
POŁYSK W NANOTECHNOLOGII/ NANOTECHNOLOGY SHINE

Pasta nabłyszczająca w płynie, przeznaczona wyłącznie do skór licowych. Zawiera 
mikrocząsteczki naturalnego wosku. Nadaje obuwiu wysoki połysk, zapewnia 
długotrwały efekt oraz wygodne i szybkie czyszczenie. Błyskawiczny efekt w 
każdej sytuacji. Należy regularnie usuwać stare powłoki za pomocą Multi Cleaner.  

Plastikowa butelka z aplikatorem.

Shining agent made in nanotechnology based on natural wax. Minute product parti-
cles have much greater density and better adherence which guarantees high shine 
and protection. The particles penetrate deeper into protected surface and last much 

longer. Plastic bottle with applicator.
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75 ml

40 g

50 ml

(more colors on request)
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SKÓRA LICOWA / FULL GRAIN LEATHER
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Kod 55/501/75

SHINE IN SPRAY
KREM NABŁYSZCZAJĄCY/ SHINE CREAM

Innowacyjny krem w sprayu do skór licowych. Chroni, zabezpiecza, nadaje wysoki 
połysk. Za pomocą nowatorskiego aplikatora, stosowanie preparatu staje się szybkie, 
proste i wygodne. Bezbarwny i czarny. Spray z aplikatorem

Enables quick and easy cleaning and shining of shoes, at the same time protecting 
the leather of the shoe. For use on grain leather. Spray with sponge.

PIELĘGNACJA / CARE
BUTY I MODA

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

Kod 55/29/50

GREASE FOR SHOES
NATURALNIE NATŁUSZCZA, ODŻYWIA I CHRONI/ NATURALLY GREASES, 
NOURISHES AND PROTECTS

Preparat do skór licowych, zmiękczający i ochronny, zawierający naturalne 
tłuszcze. Skutecznie zapobiega wchłanianiu wody, przemakaniu i twardnieniu 
skóry, np. wskutek przemoczenia i wysychania. Znacznie podnosi elastyczność 
i wytrzymałość skóry. Po natłuszczeniu skóry można stosować impregnaty (Tourist 
Water Stop lub Antiacqua) dla dodatkowej ochrony. Słoiczek szklany z aplikatorem.

The agent for grain leather, softening ang protective, containing natural fats. 
Effectively prevents leather from water absorption, soaking and hardening. 
Significantly improves leather flexibility and durability. After greasing the leather, 
it is possible to use impregnants (Tourist Water Stop or Antiacqua) for additional 
protection. 
Glass jar with sponge.

Kod 55/14/75

CRAZY OIL
NATURALNY OLEJEK DO OBUWIA/ NATURAL OIL FOR FOOTWEAR
Bezbarwny olejek do obuwia, idealny do pielęgnacji skór tłustych, w tym zamszu 
i nubuku. Wnika w głąb skóry, natłuszcza ją, odżywia i chroni przed nasiąkaniem 
wodą oraz wysuszeniem, jednocześnie zapewniając przepuszczalność powietrza, 
elastyczność i ożywienie koloru. Przydatny zwłaszcza zimą – chroni przed wsiąka-
niem śniegu w skórę obuwia. Crazy Oil należy stosować do wszystkich skór o tłustej 
wyprawie (obuwie sportowe, górskie, zimowe, weekendowe). Przyciemnia i ożywia 
naturalny kolor. Ekologiczny atomizer.

Oil is absorbed deeply into leather, nourishes it and prevents from soaking water and 
drying. Does not block migration of humidity outside thanks to which a foot does not 
sweat excessively and can freely breathe through shoe leather. Especially recom-
mended for fatty tanned leather (sports, mountain, winter and weekend shoes). The 
product especially useful in winter. Nourishes colour and provides leather elasticity 
prolonging its life-span.

75 ml

75 ml

50 ml

OUTDOOR
OUTDOOR
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BUTY I MODA

PIELĘGNACJA / CARE

Kod 55/55/150/01

OIL SPRAY
NATŁUSZCZA I ODŻYWIA/ OILS AND NOURISHES

Preparat konserwujący w formie płynnego tłuszczu. Wyrównuje i ożywia kolor, nadaje 
elastyczność aplikowanej powierzchni skórzanej. W przypadku obuwia trekkingowego 
podnosi właściwości terenowe. Można stosować do materiałów TEX. Przyciemnia 
kolor, nadaje efekt matowy. Szczególnie polecany do obuwia jesiennego i zimowego. 

Preserving agent in a form of liquid grease. Levels and enriches colour, gives 
flexibility to the leather and nubuck surface on which it is applied, in the case 
of hiking boots improves hiking parameters. It can be used for TEX materials. 
It darkens the colour and gives a matt effect. Especially recomended for autumn 

and winter boots.

Kod 55/34/75

EKO POLISH
POŁYSK DO SKÓR SZTUCZNYCH/ SHINE FOR ARTIFICIAL LEATHER

Pasta w płynie przeznaczona do obuwia z tworzywa sztucznego – tzw. skóry eko-
logicznej. Oczyszcza i odżywia kolor oraz nadaje wysoki połysk bez polerowania. 
Przed zastosowaniem pasty, obuwie należy oczyścić wilgotną szmatką i wysuszyć. 

Plastikowa butelka z aplikatorem.

Polishing agent for shoes made of artificial leather. Cleans and revives colour and 
gives high shine without polishing. Plastic bottle with applicator.

Kod 55/531/250

MULTI CARE
UNIWERSALNA PIELĘGNACJA/ UNIVERSAL CARE

Preparat w sprayu przeznaczony do pielęgnacji skór foliowanych, laminowanych, 
wielobarwnych gładkich, tłoczonych i przecieranych, również do delikatnych skór 
typu „crust”. Czyści, chroni, nabłyszcza. Przywraca żywy odcień i świeży wygląd. 
Likwiduje drobne zarysowania, skutecznie usuwa brud i tłuszcz. Przeznaczony do 

skór naturalnych i sztucznych.

Spray preparation for treatment of embossed leather. Dedicated in particular to wom-
en’s shoes made of foil-covered, laminated, multicolor plain, pressed and polished 
leather and also for the delicate “crust” type leathers. Protects and treats footwear, 
returns vivid color and fresh looks. Cleans and shines, returns shine and vivid tone, 

removes small scratches, dirt and fats. 

150 ml

250 ml

75 ml
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WSZYSTKIE RODZAJE SKÓR I SKÓRA SZTUCZNA / ALL KINDS OF LEATHER & ARTIFICIAL LEATHER
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Kod 55/19/100

NANO RAVVIVANT
ODŚWIEŻA KOLOR I ODŻYWIA / REFRESHES THE COLOR AND NOURISHES

Preparat do pielęgnacji zamszu i nubuku, w tym butów z membraną TEX, odświeża-
jący i wyrównujący barwę. Przywraca naturalny, żywy kolor i oryginalny „puszysty” 
efekt nubuku i zamszu. Nie blokuje migracji wilgoci na zewnątrz, dzięki czemu stopa 
nie poci się nadmiernie i oddycha przez skórę obuwia. Ekologiczny atomizer. Szeroka 
paleta klorów o dużej sile barwienia.

Agent for suede and nubuck, including shoes with a membrane - TEX, refreshing and 
levelling the colour. It restores the natural, lively colour and the original ‘fluffy’ effect 
of nubuck and suede. It doesn’t block moisture migration to the outside, the foot does 
not sweat excessively and can breathe freely through the shoe surface. Available in 
many colours with intensive dye effect. Ecological atomizer. 

BUTY I MODA

Kod 55/53/250

VERNILUX
PIELĘGNUJE, CZYŚCI I NABŁYSZCZA/  CARES, CLEANS AND POLISHES

Preparat w sprayu przeznaczony do pielęgnacji skór lakierowanych. Czyści 
i nabłyszcza, przywraca blask i żywy odcień, likwiduje drobne zarysowania 
spowodowane piaskiem i kurzem, skutecznie usuwa brud oraz tłuszcz. Po naniesieniu 
należy rozprowadzić produkt miękką szmatką.

Product for patent leather care. Leather beautiful shine quickly becomes dull 
during everyday use of shoes, spots, abrasions and tiny scratches appear caused 
by contact with sand and dust. Vernilux cleans patent leather and makes it shiny, 
brings back vivid colour, conceals tiny scratches, removes dirt and grease. When 
applied, immediately use the soft cloth to polish the leather.

Kod 55/28/50

RENOVA CREAM
CZYŚCI, REGENERUJE, NABŁYSZCZA/ CLEANS, REGENERATES, POLISHES

Delikatny, unikalny, woskowo-żywiczny krem do pielęgnacji obuwia i wszelkich wy-
robów skórzanych oraz skór meblowych. Czyści, nawilża, chroni przed wchłanianiem 
brudu i nadaje wysoki, elegancki połysk. Znakomity do delikatnych, jasnych skór. 
Zawiera łagodny detergent i naturalne woski. Bezbarwny. Słoiczek szklany z gąbką 
do aplikacji, całość w eleganckim kartoniku.

Unique, delicate, cleaning, wax-resinous cream for maintenance of shoes, all kinds 
of leather products (handbags, briefcases) and also furniture leather. Gently cleans 
and moistens, prevents from absorbing dirt and provides exceptional elegant shine. 
Perfect for delicate, bright leather. A glass jar with a sponge for application, all in 
an elegant box.

LAKIEROW
ANA I SZTUCZNA

 Artificial and pattern

PIELEGNACJA / CARE

50 ml

250 ml

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

100 ml

20
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...more
(see colour card page)

SKÓRA LAKIEROWANA I LICOWA / PATENTED & FULL GRAIN LEATHER
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75 g Kod 55/01/75

BIANCO
BIEL KRYJĄCA/ COVERING WHITE

Preparat przeznaczony do białego obuwia ze skór licowych. Ukrywa drobne zadrapa-
nia i otarcia skóry. Stosować regularnie. Większe otarcia i rysy należy korygować 
retuszem Leather Repair. Przywraca czystą biel, nabłyszcza po wypolerowaniu. 

Można stosować na skórę i na tekstylia. 

White concealing shoe polish. Colouring product for white shoes. Smoothes and 
intensifies white colour eliminating leather small damage and abrasions. It restores 
pure white, gives shine after polishing. It may be applied on the leather and fabrics.

NAPRAWA / RENOVATION
BUTY I MODA

Kod 55/22/25

RECOLOUR CREAM
KREM KRYJĄCY / COVERING CREAM

Krem kryjący do skór gładkich. Usuwa niewielkie wady, płytkie otarcia i oznaki zuży-
cia. Bardzo dobrze wyrównuje kolor, nadaje elegancki połysk i delikatny chwyt. Jego 

działanie ochronne i odżywcze trwa wiele dni. Tubka plastikowa.

Covering cream for plain leather. Removes small defects, shallow abrasions and 
traces of wear & tear. Evens out the colour, gives elegant shine and soft touch. Its 

protective and nourishing action lasts many days. Plastic tube.

Kod 55/411/10

LEATHER REPAIR
KRYJĄCA FARBA DO SKÓR/ COVERING PAINT FOR LEATHER

Korektor do skór licowych, uzupełniający drobne ubytki, trwale kryjący zadrapania 
i otarcia. Dostępny w wielu kolorach, które można mieszać. Należy nakładać na przy-
gotowaną padem ściernym skórę, cienkimi warstwami na uszkodzenia, uprzednio 
oczyszczone środkiem Leather Cleaner lub Multi Cleaner. Po wyschnięciu można 

nakładać kolejne warstwy. Można pastować. Butelka szklana z pędzelkiem.

Leather corrector fills in minor loss in leather, permanently conceals scratches and 
abrasions. Available in many colours. Apply on the leather previously preparated with 
abrasive pad. After it dries you may apply next layers. Select carefully the similar 

colour to the colour of the leather. Check on an invisible spot.
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10 ml

25 ml

36
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...more
(see colour card page)

SKÓRA LICOWA / FULL GRAIN LEATHER
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Kod 55/54/75
Kod 55/54/150

NANO DEO SILVER
DEZODORANT DO OBUWIA/ FOOTWEAR DEODORANT

Dezodorant z nanocząsteczkami srebra i krzemionki, błyskawicznie i skutecznie 
odświeża każdy rodzaj obuwia. Szczególnie polecany do obuwia sportowego. Ma 
właściwości antyseptyczne. Czynność należy powtarzać cyklicznie. Spray 150 ml 
oraz spray 75 ml. Świeży zapach.

Deodorant with silver and silica particles for freshening up shoes. Silver has anti-
septic properties, prevents proliferation of microorganisms which are a source of 
shoe unpleasant odour. Silica absorbs unpleasant odour. Especially recommended 
for sports shoes. Fresh smell.

W
SZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

All kind of leather

Kod 55/52/250

FARBEN
KRYJĄCA FARBA DO SKÓR/ COVERING PAINT FOR LEATHER

Trwały i bardzo elastyczny lakier w sprayu, przeznaczony do obuwia ze skór licowych. 
Kryje otarcia, uszkodzenia, ubytki. Nadaje żywy kolor. Całkowicie pokrywa skórę. Na-
leży dobrać odpowiedni kolor preparatu do skóry – nie używać barw kontrastowych. 
Stosować na dobrze oczyszczone powierzchnie. Spray na bazie rozpuszczalnika.

Long-lasting and very flexible covering polish for goods made of the leather full-
grain. Conceals abrasions, damage, loss in leather, provides vibrant colour. Shake 
energetically for 30 seconds before use. Select the right colour of Farben for colour 
of leather. Do not cover with a contrasting colour. Spray solvent based.

250 ml

W
SZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

All kind of leather

NAPRAWA / RENOVATION
BUTY I MODA

20

12/20

SKÓRA LICOW
A 

Sm
ooth leather

...more
(see colour card page)

75 ml/150 ml



www.coccine.eu 17

Kod 55/13/75

DEO SHOE
DEZODORANT DO OBUWIA/ FOOTWEAR DEODORANT

Dezodorant przeznaczony do każdego rodzaju obuwia, bezbarwny 
i bezwonny. Unikalna technologia oraz starannie dobrane składniki zabezpieczają 
buty przed przykrym zapachem na długi czas. Do regularnego stosowania. Ekologiczny 

atomizer.

For all kinds and colours of leather. A unique product for eliminating unpleasant shoe 
odour. Thanks to special ingredients it protects shoes from unpleasant odour for a 
long time. Especially recommended for sports shoes. It works best when at the same 
time you use modern shoe maintenance products: cream, fat, impregnate. Odourless.

Ecological atomizer.

Kod 55/15/50

COLOR STOP
ZAPOBIEGA FARBOWANIU/ PREVENTS COLOURING

Preparat przeznaczony do wszystkich rodzajów skór, zapobiegający barwieniu 
butów od wewnątrz. Pokrywając wyściółkę obuwia cienką powłoką zabezpieczającą, 
skutecznie eliminuje problem zafarbowanych skarpetek, rajstop i stóp. Czynność 

powtarzać systematycznie. Ekologiczny atomizer.

For all kinds and colours of leather. A professional product which prevents feet 
from being stained inside shoes. Thanks to a special formula impregnates colour in 
shoes especially of those made of natural leather: grain, suede, nubuck.  Ecological 

atomizer.

WNĘTRZE BUTA / SHOE INSIDE
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BUTY I MODA

75 ml

75 ml

50 ml

Kod 55/51/75
SHOE STRETCHER FOAM

ROZCIĄGACZ DO OBUWIA W PIANCE/ FOAM STRETCHER FOR FOOTWEAR
Kod 55/11/75/01C

SHOE STRETCHER
ROZCIĄGACZ DO OBUWIA/ HELPS STRETCH LEATHER FOOTWEAR

Skuteczny preparat, zmiękczający i uelastyczniający każdy rodzaj skóry. Dzięki temu 
łatwiej dopasowuje się ona do stopy i rozciąga. Preparatem należy spryskać wnętrze 
buta i pozostawić do wyschnięcia na nodze lub odpowiednio dobranym prawidle. 
Powtarzać aż do uzyskania pożądanego kształtu.  Pianka w sprayu lub ekologiczny 

atomizer.

Leather stretcher. Exceptionally useful, softens leather and makes it flexible, thanks 
to which it fits itself to Your feet and stretches. Spray the internal side of leather, 
than put your foot or shoe tree.  Colourless and odourless. Foam spray or ecological 

atomizer.
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W
SZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

All kind of leather

Kod 55/581/400

TOURIST WATER STOP
ZABEZPIECZA PRZED PRZEMAKANIEM/ PROTECTS AGAINST DRENCHING

Uniwersalny impregnat w sprayu, chroniący wszystkie rodzaje obuwia skórzanego 
oraz odzież sportową, namioty, parasole i obuwie. Skutecznie zabezpiecza przed 
przemakaniem, tworząc wodoodporną powłokę. Jednocześnie wilgoć wydostaje 
się na zewnątrz, więc materiał nie staje się mokry od spodu. Impregnację należy 
regularnie powtarzać.

It makes items water-resistant and protects sports and leather clothes, tents, um-
brellas and shoes from deep dirt absorption. Creating an invisible waterproof layer 
protects fabrics from soaking water. Does not block humidity migration outside, in 
result the material does not get wet from inside. 

OUTDOOR

400 ml

Kod 55/58/250

ANTIACQUA
IMPREGNAT DO SKÓR I TEKSTYLIÓW/ WATERPROOFER FOR LEATHER AND 
TEXTILES
Podstawowy spray zabezpieczający obuwie, przede wszystkim zamszowe, przed 
wodą oraz osiadaniem brudu. Pokrywając nieprzemakalną warstwą zewnętrzną 
część, nie zmniejsza przepuszczalności powietrza i wilgoci z wnętrza obuwia. Nie 
zmienia wyglądu, koloru i innych właściwości skóry. Regularnie stosowany pozwala 
zachować piękny kolor, wygląd i miękkość skóry. Należy stosować również latem – dla 
ochrony przed osiadaniem kurzu na jasnych i intensywnie wybarwionych nubukach 
i zamszach.

Basic waterproofer spray for shoes and other goods made of the full-grain side 
of leather, nubuck, suede, textils. Retains the look, colour and other properties of 
leather. Effect is limited in time therefore You have to reapply it regularly before 
going out on a rainy or snowy day. Perfect for shoes with TEX membrane. Excellently 
protects spring-summer shoes from settling dust and dirt on them, thanks to which 
they keep vivid colour for longer.

W
SZYSTKIE RODZAJE SKÓRY

All kind of leather

BUTY I MODA

OCHRONA I IMPREGNACJA  
/ PROTECTION & WATERPROOFING

OCHRONA I IMPREGNACJA  
/ PROTECTION & WATERPROOFING

250 ml

SNEAKERS LINE

20

Kod 55/57/250

MULTI STOP
CHRONI PRZED DESZCZEM, KURZEM I BRUDEM/ PROTECTS AGAINST RAIN, 
DUST AND DIRT

Impregnat w sprayu przeciw kurzowi, przeznaczony do wszystkich rodzajów skór 
i tekstyliów. Rozpylony na obuwiu, kapeluszach, rękawiczkach czy torebkach tworzy 
powłokę wodoodporną, chroniącą przed osiadaniem kurzu i lekkimi zabrudzeniami. 
Skóra lub materiał mogą swobodnie oddychać. Zmniejsza podatność na wchłanianie 
brudu i wody.

MULTI STOP creates an invisible waterproof layer. Protects shoes, handbags, gloves 
made from light and dark fabrics, abraded leather (nubuck, suede) from absorbing 
dust and slight dirt. Does not block humidity migration outside, thanks to which skin 
can breathe freely. Protects colour against UV rays.

250 ml

20
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Kod 55/583/400/V1

NANO STRONG PROTECTION
PERFEKCYJNIE CHRONI PRZED WODĄ/ PERFECTLY WATERPROOFING

Perfekcyjnie chroni przed wodą. Maksymalnie skuteczny preparat do efektywnej 
ochrony wszystkich rodzajów skór (zamsz, nubuk, skóry licowe, olejowane) i każdego 
rodzaju materiałów tekstylnych. Według badań producenta zapewnia wielogodzinną 
ochronę przed wodą nawet najbardziej chłonnych materiałów. Woda spływa po za-

bezpieczonej powierzchni nie pozostawiając śladów.
 

Perfectly protects against water. The most effective protection of all types of leather 
(suede, nubuck, grain leather, oiled) and all types of fabrics. According to the manu-
facturer’s research, it provides hours of water protection for even the most absorbent 

materials. Water flows down the protected surface leaving no traces.

400 ml
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BUTY I MODA

OCHRONA I IMPREGNACJA  
/ PROTECTION & WATERPROOFING

OCHRONA I IMPREGNACJA  
/ PROTECTION & WATERPROOFING

SPORT

SNEAKERS LINE

Kod 557/47/75

SNEAKERS SHAMPOO
SZAMPON DO BUTÓW TYPU SNEAKERS I OBUWIA SPORTOWEGO  

/ SHAMPOO FOR SNEAKERS AND SPORT SHOES

Szampon do cholewek butów typu SNEAKERS. Czyści bez użycia wody materiały 
tekstylne, grubo tkane tkaniny i skóry, w tym welur i zamsz. Znakomicie czyści 
również białe podeszwy. Stosować przy użyciu chłonnej szmatki lub gąbki. Plas-

tikowa butelka z gąbką.

Shampoo for sneakers. Cleans textiles, velour and suede.Prerfectly cleans also white 
soles. Use together with absorbent cloth or sponge. Plastic bottle with sponge.

SN
EA

KE
RS

75 ml

Kod 557/46/125

SOLE CLEANER
CZYŚCI BIAŁE PODESZWY / CLEANS SNEAKERS SOLES

Zmywacz do podeszew obuwia typu SNEAKERS. Czyści, pielęgnuje i przywraca ory-
ginalny kolor białym oraz jasnym (beżowym, szarym, kość słoniowa) podeszwom. 

Plastikowa butelka. Na bazie rozpuszczalnika. 

Cleaning liquid for footwear soles. Cleans, cares and gives back original color to 
white soles of your sneakers. Plastic bottle. Solvent based. 

SN
EA

KE
RS

125 ml

20

24

12
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kod 557/530/100

POWER CLEANER
ODPLAMIACZ DO PLAM TŁUSTYCH/GREASE STAIN REMOVER

Usuwa na sucho plamy z oleju, tłuszczu i smaru z przedmiotów wykonanych z tkanin 
i skóry gładkiej, zamszu i nubuku. Biały proszek wchłania tłuszcz - wystarczy go 
usunąć po wyschnięciu, a plamy znikają.

For dry removal of oil, fat and grease stains from objects made of fabrics and smooth 
leather, suede nubuck and textiles. The whte powder absorbes greasy stains. Just 
remove it after it dries - the stains disappear.

SNEAKERS

100 ml

SNEAKERS LINE
SPORT 

Kod 557/54/150

DEO FRESH
DEZODORANT DO BUTÓW TYPU SNEAKERS I OBUWIA SPORTOWEGO/ DE-
ODORANT FOR SNEAKERS AND SPORT SHOES

Dezodorant z formułą nanocząsteczek srebra i krzemionki do odświeżania obuwia. 
Srebro zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, a krzemionka pochłania nieprzy-
jemne zapachy.

Deodorant with a formula of silver nanoparticles and silica for shoe refreshing. Silver 
prevents microorganisms proliferation, and silica absorbs odors.

Kod 557/58/250

WATER&DIRT STOP
IMPREGNAT DO BUTÓW TYPU SNEAKERS I OBUWIA SPORTOWEGO/ WATER-
PROOFER FOR SNEAKERS AND SPORT SHOES

Impregnat do butów typu SNEAKERS, chroniący przed przemakaniem oraz 
osiadaniem kurzu, brudu i plam z cieczy. Nie blokuje migracji wilgoci na ze-
wnątrz, dzięki czemu stopa nie poci się nadmiernie.

Waterproofing product for sneakers, which protects against water soaking and set-
tling dust, dirt and stains from liquids. Does not block moisture migration outside, 
so that your feet do not sweat excessively.

SNEAKERS
SNEAKERS

150 ml

250 ml

30

20

20
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SNEAKERS LINE
SPORT

Kod 557/01/75

WHITENER
KOREKTOR DO BIAŁYCH POWIERZCHNI/ COVERING WHITE FLUID FOR FOR 

SNEAKERS AND SPORT SHOES

Korektor do białych SNEAKERSÓW. Wyrównuje i pogłębia biały kolor, niwelując 
drobne uszkodzenia i otarcia. Plastikowa butelka z aplikatorem.

Concealer for white sneakers. Evens and deepens the white color, minimizing minor 
damage and abrasions. Plastic bottle with applicator.

Kod 665/25

SPORT INSOLE UNIVERSAL SPORT
Dedykowana osobom aktywnym fizycznie wkładka do butów. Specjalna konstrukcja minimalizuje 
zmęczenie stóp, zwiększa amortyzację i komfort. Wkładka zapewnia także uczucie świeżości stóp, 

zmniejszając jej potliwość. Bezpieczna w użytkowaniu z każdym rodzajem obuwia sportowego. 

Dedicated to anyone who love sport activeness. The special design minimizes foot fatigue, and sig-
nificantly increases running comfort. The shoe insole also ensures a feeling of freshness of the feet, 

reducing sweating. Safe to use with any type of sports shoes.

Kod 665/261

SPORT INSOLE COMFORT CITY
Idealna do codziennego użytku z każdym typem obuwia: eleganckim, sportowym, czy casualowym. 
Stworzone zostały dla zapewnienia jak największego komfortu wszystkim tym, którzy podróżują pieszo 
lub środkami komunikacji miejskiej do pracy czy szkoły. Specjalna konstrukcja minimalizuje zmęczenie 
stóp oraz zapewnia lepszą amortyzację. Uniwersalność wkładki przekłada się na jej wysoką prak-

tyczność, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy tempa chodzenia.

Ideal for everyday use with any type of footwear: elegant, sporty or casual. The shoe insole was created 
to provide the greatest comfort to all those who travel on foot or by public transport to work or school. 
The special design minimizes foot fatigue and provides better comfort. The versatility of the shoe insole 

ensures high practicality, regardless of the weather conditions or walking pace.

Kod 665/23

SPORT INSOLE FUSSBET TREKKING
Innowacyjna wkładka do obuwia sportowego, trekkingowego, trampek i miejskiego. Anatomicznie 
wyprofilowana, stabilizuje ułożenie stopy we wnętrzu obuwia. Pelota metatarsalna przy każdym kroku 

podpiera łuk poprzeczny optymalizując nacisk w przedniej części stopy.

Innovative insole for sports, trekking, sneakers and casual footwear. Anatomically profiled, stabilizes 
the position of the foot inside the shoe. Metatarsal pelotte supports the transverse arch with every step, 

optimizing pressure in the forefoot.

75 g
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AKCESORIA / ACCESSORIES

Sznurowadła dobiera się do ilości dziurek, koloru butów, przeznaczenia butów, sposobu wiązania. Do butów męskich 
wizytowych wybierzemy sznurówki okrągłe woskowane bawełniane w kolorze zbliżonym do obuwia, o grubości 
najczęściej 2-3. Natomiast do butów trekkingowych lepiej sprawdzą się grube (rozmiar 5 lub 7) okrągłe lub płaskie 
melanże niewoskowane. Do obuwia tekstylnego wybierzemy płaskie 5 lub 7, o długości dopasowanej do ilości dziurek.

Laces are chosen by the number of holes in shoes, their colours and use, way of binding. Men’s shoe laces for official 
visits are usually made of round waxed cotton in colour similar to the colour of shoes with the thickness size 3. 
Trekking shoes are better fitted for the thickness size 5 or 7, round or flat unwaxed melanges. For textile footwear it 
is better choose flat laces size 5 or 7 with length adjusted to the number of holes.

ILOŚĆ PAR OCZEK / DŁUGOŚĆ SZNUROWADEŁ
NUMBER OF SHOE HOLES / LENGTH OF LACES 

2 – 3  /  45 – 60 cm
3 – 4  /  60 – 75 cm
4 – 6  /  75 – 90 cm
5 – 8  /  90 – 120 cm
8 – 10  /  120 – 150 cm
10 – 12  /  150 – 200 cm

DOSTĘPNE RODZAJE I KOLORY/ TYPES & COLOURS AVAILABLE

BAWEŁNIANE i WOSKOWANE fi 2 mm, 3 mm, 5 mm i płaskie 7 mm
białe, beżowe, brązowe, czarne, czerwone, granatowe, khaki, popielate, szare, metalizowane srebrne i złote

COTTON AND WAXED diameter 2 mm, 3 mm, 5 mm and 7 mm flat
white, beige, brown, black, red, blue, khaki, ash, gray, silver metalized and gold 

POLIESTROWE PŁASKIE 7, 8 i 10 mm
żółte, pomarańczowe, zielone, seledynowe, fioletowe, różowe, czerwone,
niebieskie, melanż biały, melanż biały płaski, melanż czarny, ciemny róż, ciemny szary

POLYESTER FLAT LACES 7, 8 and 10 mm
yellow, orange, green, pale green, purple, pink, red, blue, white melange, white melange flat, black melange, dark 
pink, dark gray 

TREKKINGOWE
czarne z beżem, czarne z szarym, brązowe z żółtym, żółte z brązowym, żółte z czarnym, czarne z niebieskim, czarne z 
czerwonym, czarne z żółtym, czarne, białe, wojskowe, brązowe z beżem, czarne z pomarańczowym

TREKKING LACES
black with beige, black with gray, brown with yellow, yellow with brown, yellow with black, black with blue, black 
with red, black with yellow, black, white, military, brown with beige, black with orange 

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI: LENGHT AVAILABLE
BAWEŁNIANE i WOSKOWANE  COTTON and WAXED
 45, 60, 75, 90, 100, 120, 150, 180, 200 cm

POLIESTROWE  POLYESTER
 90, 100, 120, 150, 180 cm

TREKKINGOWE  
 90, 120, 150, 180 cm

SZNUROWADŁA / LACES



95
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AKCESORIA / ACCESSORIES

POLISHING BRUSH / SZCZOTECZKA DO 
POLEROWANIA
Szczotki do polerowania mają różne rozmiary, kształty, różne wykończenie drewna i 
skład włosia. Najczęściej jest to włosie mieszane – naturalne końskie z syntetycznym. 
Drewno może być bejcowane na ciemno i lakierowane lub jasne, niewykończone.
Grawerujemy szczotki personalizowanym logo klienta.

Brushes for polishing are of different sizes, shapes, different wooden finishing and 
hair composition. The brush usually has mixed hair – natural horse hair mixed with a 
synthetic one. Wood can be stained dark colours and painted or stained light colours 
and unfinished, 100% horsehair. 
Personal logo service.  

Kod 621/16/100
HORSE HAIR POLISHING BRUSH / 
S ZCZOTECZKA DO POLEROWANIA 
Z  KOŃSKIM WŁOSIEM
Wygodna w użyciu oraz trwała szczoteczka z  100% końskim włosiem. Nieocen-
iona podczas pielęgnacji obuwia. Gęsta i miękka, osiąga znacznie wyższy połysk 
dzięki wyższej temperaturze tworzącej się podczas polerowania. Wykonana z 
wyselekcjonowanych materiałów, dzięki temu długo zachowuje swoje właści-
wości. Zalecamy stosowanie jej wraz z preparatami naszych marek COCCINE 
oraz COCCINE HOME LINE.
Grawerujemy szczotki personalizowanym logo klienta.

Comfortable and easy to use durable brush with  100% horse hair bristles.Very thich 
and soft. Invaluable when your shoes need to be cleaned. Moreover, wood handle 
protects your hands against dirt. Made of premium selected materials, it keeps its 
properties for a long time. We recommend using it with our COCCINE and COCCINE 
HOMELINE products.
Personal logo service.  

SHOE BRUSH FOR WAX APPLICATION / 
MAZAKI
Klasyczne szczoteczki do nakładania tradycyjnej pasty, rozmiar zawsze podobny, 
różnią się wykończeniem drewna i włosiem.
Grawerujemy szczotki personalizowanym logo klienta.
 
Classic brushes for traditional shoe wax. Their size is always similar, but wooden 
finishing and hair are different. 
Personal logo service.  

Dostępne w rozmiarach:
8 cm, 12 cm, 16 cm

Rozmiar:
16 cm

kod 621/5

kod 621/3

kod 621/2

kod 621/11

kod 621/12

kod 621/12

kod 621/111

SZCZOTKI / BRUSHES

SKÓRA LICOW
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AKCESORIA / ACCESSORIES

Kod 621/61
NUBUK TRIANGLE / TRÓJKĄT DO ZAMSZU

 
Specjalna szczoteczka do czyszczenia i odnawiania przedmiotów ze skór zamszowych 
i nubuku. Wygodna i skuteczna, zawiera stronę nylonową, gumkę oraz szczotkę 

miedziano-nylonową. 
 

Special brush for cleaning and renewing suede leather and nubuck items. Convenient 
and effective, contains a nylon side, a rubber piece and a copper-nylon brush.  

Kod 621/61/6 

SUEDE & NUBUCK BRUSH / SZCZOTECZKA 
DO NUBUKU I ZAMSZU

  
Szczoteczka do zamszu i nubuku ma dwie strony: gumową stroną usuwamy głęboko 
wbite i zlepione plamy, włosiem nylonowo – miedzianym wyczesujemy kurz, brud 

i układamy włos. Należy uważać, aby czyszcząc nie wyrywać „włosków” skóry.

Brush for suede and nubuck has two sides: rubber side removes deep and matted 
spots and  nylon-copper hair removes dust, dirt and lays hair. Be careful while clean-

ing not to tear out the  hair of leather, as this shall irrevocably destroy it. 

Kod 620/1

ERASER FOR SUEDE / KOSTKA DO ZAMSZU

Działa jak gumka do ścierania ołówka. Po prostu skleja i usuwa brud z włosia 
nubuku i zamszu.

Similar function to a pencil eraser. Simply sticks and removes dirt from the nubuck 
and suede hair.

Kod 620/10/02 

CLEVER GLOVE / RĘKAWICA POLERSKA

Wygodna w użyciu miękka rękawica do polerowania obuwia. Nadaje połysk 
skórzanym powierzchniom obuwia i chroni ręce przed pobrudzeniem. Jest  bardzo 
trwała - prana i odpowiednio przechowywana nadaje się do wielokrotnego użycia. 
Najlepszy połysk uzyskasz używając jej po wstępnym wypolerowaniu szczotką do 

polerowania
 

A comfortable soft glove. It gives shine to leather surfaces of footwear and pro-
tects your hands against dirt. It is very durable - washed and properly stored can 

be used many times.
  

Rozmiar:
16 cm

Rozmiar:
7 cm

Rozmiar:
5 cm

SZCZOTKI / BRUSHES
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AKCESORIA / ACCESSORIES

Kod 620/3

STOPKI DO MIERZENIA
TRY SOCKS

Stopki do obuwia to praktyczne rozwiązanie dla osób, które podczas mierzenia 
obuwia chcą się ustrzec niepożądanych przebarwień czy chorób skóry. Zapewniają 
bezpieczny kontakt z nowym butem, lub takim który był wielokrotnie przymierzany 
przez różne osoby. Trwałe, wygodne i stworzone z przyjemnego w dotyku mate-
riału, mogą służyć również jako całodniowe stopki do chodzenia.

Try socks for shoes is a practical solution for people who want to avoid unde-
sirable skin diseases while measuring shoes. They ensure safe contact with a 
new shoe, or one that has been tried on many times by various people. Durable, 
comfortable and made of pleasant to touch material, they can also be used for all 
day use. 

Kod 665/99

PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA 
NON-SKID SOLE

Wykonana z samoprzylepnej wulkanizowanej gumy, przeznaczona do naklejana na 
podeszwę skórzaną lub tuniskórową – zapobiega ślizganiu i szybkiemu ścieraniu 
podeszwy.

Made of self-adhesive, vulcanized rubber, to be glued on a leather or faux leather 
soles – prevents sole slipping and excessive wear.

PLASTIC SHOE TREES FOR BOOTS /
PRAWIDŁA AUTOMATYCZNE DO KOZAKÓW

624/02/01D

WOODEN SHOE TREES / PRAWIDŁA DREWNIANE
KOD: 624/06

CEDAR SHOE TREES / PRAWIDŁA CEDROWE
KOD: 624/08

Grawerujemy prawidła drewniane personalizowanym logo klienta.

Personal logo service on cedar and wooden shoe trees.

CEDAR SMELL / ZAPACH CEDRU

PLASTIC SHOE TREES/PRAWIDŁA PLASTIKOWE
KOD:624/09

PLASTIC FOLDING SHOE TREES /
PRAWIDŁA PLASTIKOWE SKŁADANE
KOD: 624/03

PRAWIDŁA / SHOE TREES

S/M - L/XL

S/M - L/XL UNIVERSAL

UNIVERSAL

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46



www.coccine.eu 29

Kod 665/16/802

  GELIK – BAND SUPPORTING FOOTWEAR /  
GELIK – TRZYMAJĄCY PASEK DO OBUWIA 

Wygodna, bezbarwna opaska żelowa trzyma but przy stopie, zapobiegając zsuwaniu 
obuwia (klapek, szpilek, czółenek).

Convenient, transparent gel band that holds the shoe on the feat, preventing slipping 
(of flipflops, stilettos, pumps)

AKCESORIA / ACCESSORIES

Grawerujemy łyżki drewniane personalizowanym logo klienta.

Personal logo service.

SHORT / KRÓTKA / 150 mm
KOD: 623/01/01

LONG SHAPED / DŁUGA WYGIĘTA / 470 mm 
KOD: 623/02/470

MEDIUM / ŚREDNIA /  200 mm
KOD: 623/01/02

MAXI / 640 mm
KOD: 623/02/640

LONG / DŁUGA / 600 mm
KOD: 623/01/03

VERY LONG / BARDZO DŁUGA / 650 mm
KOD: 623/01/04 Dostępne w kolorze złotym i czarnym. / Available gold and black colour.

EXTRA SHORT / MINI / 150 mm
KOD: 623/02/160

MEDIUM / ŚREDNIA / 310 mm
KOD:623/02/310

SHORT PLUS / MINI PLUS /170 mm 
KOD: 623/02/170

MEDIUM PLUS / ŚREDNIA PLUS / 450 mm
KOD: 623/02/450

Woskowane, drewno naturalne / Waxed, natural wood 380 mm
KOD: 623/03/380

PLASTIC SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA PLASTIKOWE

METAL SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA METALOWE

WOODEN SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA  DREWNIANE

ŁYŻKI / SHOE HORNS

UNIVERSAL
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PIELĘGNACJA STÓP / FOOT CARE

Kod 55/601/100

DEO FEET
DEZODORANT DO STÓP ANTYPERSPIRANT

Dezodorant 4in1. Zmniejsza skłonność do pocenia się stóp. Zapewnia uczucie świeżości. Eliminuje nieprzy-
jemny zapach, zapobiegając do 24 godzin jego powrotowi. Bezpośrednio po aplikacji daje uczucie chłodu.

A 4in1 deodorant. Decreases the tendency of feet to sweat. Provides a feeling provides freshness. eliminates 
unpleasant odour preventing it from returning for 24 hours. It gives you the feeling of coolness just after 
being applied. 100 ml spray. 

Kod 55/61/100

SILKY FRESH
JEDWAB DO STÓP

Niektórzy mówią o nim „rajstopy w sprayu”, inni „płynny jedwab”. Dzięki naturalnym ekstraktom z jedwabiu 
SILKY FRESH zapobiega obcieraniu stóp w butach, zwłaszcza, gdy stopy są bose. Skóra jest sucha, idealnie 
gładka i delikatna jak aksamit. Jedwabiste i świeże uczucie na skórze oraz piękny zapach utrzymują się kilka 
godzin, zapewniając latem komfort niczym w jedwabnych pończochach.

Some call it „tights in spray” and others „liquid silk”. Due to natural extracts Silky Fresh prevents from feet 
chafing in shoes, especially if worn on bare feet.The skin is perfectly smooth and dry like velvet. Silky and 
fresh feeling on the skin surface and beautiful fragrance last for several hours providing comfort in summer 
as in silk stockings.

Kod 55/602/100

BALM FEET
BALSAM ZMIĘKCZAJĄCY I NAWILŻAJĄCY DO PĘKAJĄCYCH STÓP

Preparat przeznaczony do skóry pękającej i suchej, nawilża, odżywia i pozostawia uczucie świeżości.

Softening and moisturising balm for treatment of cracking foot skin. Preparation intended for treatment of 
cracking and dry skin. Moisturises, nourishes and leaves a feeling of freshness.

Kod 55/604/100C/CK
55/604/100C/JK

SUNNY LEGS
FLUID DO NÓG W SPRAYU

Maskuje niedoskonałości skóry, pozostawia jedwabistą powłokę z efektem naturalnie opalonych nóg i świeżym, 
przyjemnym zapachem.
Dla osób  o jasnej lub ciemnej  karnacji.

Spray leg liquid. It masks skin imperfections, leaves a silky coating with the effect of naturally tanned legs 
and a fresh, pleasant scent.
Dedicated to people with fair or dark complexion.

 100 ml

 30

 100 ml

 30

 100 ml

 30

 100 ml

 30
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 WKŁADKI OZNACZENIA / INSOLES PICTOGRAMS

do butów męskich na lato
for summer

na jesień
for autumn

na zimę
for winter

do butów sportowych

do butów
for hiking boots

for men’s shoes

for sport shoes

for woman’s autumn & winter shoes

for men’s winter shoes

for flat heels

for high heels

for wellingtons

for slippers

trekkingowych

grubość wkładki
thickness of the insoles

pełna rozmiarówka podwójna od 35/36 do 45/46
full range of double sizes: from 35/36 to 45/46  

rozmiary dziecięce od 19 do 35
all kid sizes from 19 to 35

rozmiary dziecięce do wycięcia 
all kid sizes to cut

 pełna rozmiarówka od 36 do 46
full range of sizes from 36 to 46
rozmiary damski / męski
women’s / man’s sizes

rozmiary damski / męski do wycinania
women’s & men’s sizes to cut

do butów na obcasie

do butów na płaskim obcasie

do butów męskich zimowych

do butów damskich jesiennych

można prać ręcznie
can be washed by hand

do biegania
for sports

na wiosnę
for spring

do gumowców

do bamboszy domowych

PRZEZNACZENIE/ PURPOSE:

skóra
leather

peccary skóra pekari
peccary leather

lateks
latex foam

LATEX

materiał samoprzylepny
self adhesive layer

STICK

lateks shock absorber
latex shock absorber

filc
felt

LATEX

wełna
wool

filc impregnowany
felt with rubber

tkanina
fabric

żel silikonowy
silicone gel

korek
cork

folia aluminiowa
alu foil

poliuretan
polyurethanePU

żel polimerowy
polymer gel

polar
polar fabric

warstwa bambusowego frote
bamboo terry

pianka elastyczna
flexible foam

CORK

FELT

powłoka tekstylna aloe vera
aloe vera fabric

materiał usztywniający
stiffening layer

włókno kokosowe
coconut fiber

ALU

celuloza
celulose

guma wulkanizowana
rubber

SKŁAD / COMPONENTS:

likwiduje drobnoustroje
antibacterial

zapewnia cyrkulację powietrza / wysusza
ensures air circulation

właściwości hydrofobowe
does not absorb moisture

odpowiedni przy wysokiej potliwości stóp
suitable for high sweating feet

zapobiega bólowi stawów
prevents joint pain

antystatyczna
antistatic

amortyzacja przedniej części stopy
chock absorption in front part of foot

amortyzacja tylnej części stopy
schock absorption in rear part of foot

zapachowa
fragrant

komfort użytkowania
comfortable

izolacja od chłodnej powierzchni
isolates from cold surfaces

naturalna
natural components

zabezpiecza i odświeża 
preserves and refreshes damaged shoe lining 

zniszczoną wyściółkę buta

relaks dla stóp
relaxing

zmniejszenie dolegliwości bólowych 
reduces discomfort in various part of foot

w róznych częściach stopy

reguluje poprawne ułożenie stopy
supports the correct position of the foot in the front part of shoe

w przedniej części buta

reguluje poprawne ułożenie stopy
supports the correct position of the foot in the rear part of shoe

w tylnej części buta

NATURE

podnosi piętę
raises the heel

WŁAŚCIWOŚCI  / PROPERTIES:

DANE TECHNICZNE  / TECHNICAL SPECIFICATION:

35/36 - 45/46

34/40 - 41/46

≈3,3 mm

19 - 35
UNIVERSAL

duże rozmiary do wycinania
large sizes to cut

rozmiary uniwersalne do wycinania
universal sizes to cut

47-50
UNIVERSAL

36-46
UNIVERSAL

19-35

36-46

S - M
L - XL

SILICONE
GEL

POLYMER
GEL
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WKŁADKI DO OBUWIA/ INSOLES
KLASYCZNIE I ELEGANCKO / COMFORT & STYLE

Kod 665/51

LEATHER ADHESIVE
SKÓRZANA WKLEJANA 
Wkładka wykonana ze skóry świńskiej, cienka i delikatna. Doskonale zabezpiecza i odświeża 
zniszczoną wyściółkę buta, a dzięki spodniej warstwie pokrytej klejem, idealnie przylega do 
wnętrza obuwia. Pasuje do obuwia wizytowego oraz do wszelkiego obuwia dobrze dopasowanego 
do stopy. Włożona do obuwia o sztucznej wyściółce natychmiast przynosi stopom ulgę, niweluje 
pieczenie i swędzenie. 

The insole is made of pig leather, thin and delicate. Perfectly protects or refreshes deteriorated 
shoe lining, and thanks to its adhesive bottom, it perfectly sticks to the shoe inside. Recommended 
for formal and tightly-fitting shoes, because due to its thinness does not take much room in a shoe.

Kod 665/50

PECCARY ON CORK
PEKARI NA KORKU
Wkładka z najwyższej jakości skóry owczej oraz naturalnego korka. Gwarantuje wygodę dzięki izolu-
jącym i amortyzującym właściwościom korka. Niezwykle trwała i elegancka. Barwa i rysunek skóry 
owczej wykończonej a’ la pekari sprawia, że świetnie wygląda w nawet w najbardziej eleganckim 
obuwiu. Doskonała do butów wizytowych. Pokrywa i zabezpiecza wyściółkę obuwia, izoluje, działa 
antystatycznie i nie gromadzi wilgoci, będącej źródłem przykrego zapachu.

The insole is made of the highest  quality sheep leather. Unique softness, fleshiness and endurance 
of this leather guarantee extraordinary comfort in a shoe. Its colour and outline make it look perfect 
even in the most  elegant shoes. Natural cork provides insulation and shock-absorption, moreover 
it stiffens the insole preventing it from moving in a shoe. Perfectly covers and protects shoe lining, 
improves comfort, warms, acts antistatically. 

Kod 665/52

LEATHER ON LATEX
SKÓRZANA NA PIANCE
Wkładka skórzana na warstwie lateksu. Poprawia amortyzację i izolację, zwiększa komfort 
chodzenia. Nie zajmuje wiele miejsca, zatem nadaje się również do dość dopasowanego obuwia. 
Chroni wyściółkę buta. Lateks zawiera ponadto dodatek węgla aktywnego, zapewniając higienę 
obuwia.

The leather insole on layer of latex. Improves shock-absorption and insulation, improves the 
comfort of walking. Does not take much room, therefore it is ideal for tightly-fitting shoes. 
Protects shoe lining, and thanks to a bottom layer of latex increases comfort of walking. High 
density latex used to its production contains active carbon, which binds micro-organisms and 
improves shoe hygiene.

3 mm

0,8 mm

2,6 mm

35/36 - 45/46

36 - 46

36 - 46

ELEGANCE
ELEGANCE

ELEGANCE
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WYGODNIE I STYLOWO / COMFORT & STYLE

Kod 665/54

SMOOTH COMFORT
Bardzo elegancka wkładka z najwyższej jakości skóry owczej. Doskonała do butów wizytowych 
i codziennego obuwia biurowego. Wygodę gwarantuje podkład z miękkiej pianki lateksowej Shock 
Absorber, który pochłania wstrząsy, chroniąc stawy i kości, a także usuwa zmęczenie nóg. Elegancję 

i trwałość – zapewnia skóra owcza. 

A very elegant insole made of highest quality sheep leather. Perfect for formal and office footwear. 
The comfort is guaranteed by the Shock Absorber soft latex foam lining, that absorbs shocks, 
protecting the joints and bones and also lessening leg fatigue. Elegance and durability thanks to 

sheep leather.

Kod 665/53

LEATHER ON CORK
SKÓRZANA NA KORKU

Wkładka wykonana ze skóry świńskiej i z naturalnego korka. Doskonale chroni i zastępuje zniszczoną 
wyściółkę buta. Korek znakomicie izoluje i amortyzuje, a ponadto usztywnia wkładkę, zapobiegając 
jej przesuwaniu się w bucie. Elastyczna, przewiewna i trwała, ma właściwości antystatyczne. Po-

prawia wygodę, ociepla i nie gromadzi wilgoci, będącej źródłem przykrego zapachu.

The insole made of leather  and natural cork. Perfectly protects or replaces damaged shoe lining. 
Natural cork provides great insulation and shockabsorption, moreover it stiffens the insole pre-
venting it from moving in a shoe. Cork is very flexible, well-aerated and has antistatic properties, 
it is additionally very durable (recommended for overweight people). The insole improves comfort, 
warms, acts antistatically and does not gather humidity, which is the source of unpleasant odours.

Kod 665/55

PECCARY ON LATEX
PEKARI NA PIANCE

Bardzo elegancka wkładka z najwyższej jakości owczej skóry wykończonej a’la pekari, doskonała 
do butów wizytowych i codziennego obuwia biurowego. Wygodę gwarantuje podkład z miękkiej 
pianki lateksowej, elegancję i trwałość – skóra owcza, zaś higienę – dodatek węgla aktywnego 

zawartego w lateksie, wiążącego drobnoustroje.

The highest quality sheep leather á la peccary combined with latex foam provide softness, fleshi-
ness, and exceptional endurance and elegance of the insole. The comfort in a shoe is provided by 

latex foam foundation, elegance and endurance by peccary leather, and hygiene by the addition 
of active carbon contained in latex, which binds micro-organisms. Ideal for formal shoes and 

everyday office shoes.

3 mm

2,8 mm

2,6 mm

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46

36 - 46

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
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KLASYCZNIE I ELEGANCKO - SERIA ELEGANCE / CLASSIACAL EELEGANCE

Kod 665/57

ANTIC GENUINE LEATHER
ANTYCZNA SKÓRA JUCHTOWA  
Wkładka ze szlachetnej, grubej skóry bydlęcej. Do jej garbowania używa się garbników roślin-
nych uzyskiwanych z kory dębu, wierzby i brzozy. Cechą charakterystyczną skór garbowanych 
roślinnie są wysokie parametry higieniczne oraz piękny koloryt, od bardzo jasnego beżu po brąz. 
Wkładka ta doskonale zastępuje wyściółkę buta. Nawet po całodziennej pracy w pozycji stojącej, 
nogi nie odczuwają zmęczenia. Zalecana dla osób ceniących komfort swoich stóp i elegancję 
w bucie.
An insole made of genuine, thick cattle leather. Its tanning is made with use of plant tannins – 
made of oak, willow and birch bark. The characteristic features of plant tanned leather are its 
highly hygienic properties and beautiful colors, ranging from beige to bronze. This insole forms 
a perfect replacement for original shoe insole. Even after whole day of work on feet the legs will 
not feel tired. Recommended for those who value comfort of their feet and the elegant appear-
ance of their shoes.

Kod 665/56

PECCARY ADHESIVE
PEKARI SAMOPRZYLEPNA
Stylowa wkładka z najwyższej jakości skóry owczej, doskonała do butów wizytowych i codziennego 
obuwia biurowego. Cienka, o znakomitych właściwościach higienicznych. Używana w obuwiu z 
materiałów syntetycznych podwyższa komfort, higienę, jak również zmniejsza zmęczenie stóp 
wynikające z kontaktu z materiałami sztucznymi. Zalecana do używania w przypadku zniszczenia 
wyściółki obuwia, w celu zapobiegania jej zużyciu lub dla izolacji od sztucznego wnętrza obuwia.

The insole is made of the highest quality sheep leather. Unique softness, fleshiness 
and endurance of this leather guarantee extraordinary comfort in a shoe. Its colour and outline 
make it look perfect even in the most elegant shoes. Ideal for formal shoes. The layer of adhesive 
prevents the insole from moving in a shoe. Perfectly covers and protects shoe lining, improves 
the comfort of wearing shoes.

Kod 665/59

LEATHER PREMIUM ON LATEX
SKÓRA PREMIUM NA LATEKSIE
Wkładka skórzana na warstwie lateksu z węglem aktywnym. Poprawia amortyzację i izolację. Chroni 
wyściółkę buta, poprawia komfort chodzenia. Ma właściwości bakteriostatyczne. Naturalna skóra 
wykończona jest elegancką fakturą pekari.

The natural leather a’la pecari insole on layer of latex provide softness, fleshiness, and exceptional 
endurance and elegance of the insole. The comfort in a shoe is provided by latex foam foundation, 
endurance by the leather, and hygiene by the addition of active carbon contained in latex, which 
binds micro-organisms. Ideal for formal shoes and everyday office shoes. Improves shock-absorp-
tion and insulation, improves the comfort of walking. Protects shoe lining.

1,2 mm

2 mm

2,6 mm

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46

1.

2.
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antyczna leather_schamat
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Kod 665/11

ALOE VERA
Wkładka o świeżym zapachu zawierająca wyciąg z aloesu. Zapewnia wyjątkowy komfort dzięki 
elastycznemu lateksowi oraz miękkiej, miłej w dotyku powłoce tekstylnej. Aloes posiada właściwości 
lecznicze. Zmniejsza ból i reakcję zapalną, przyspiesza gojenie skóry, pobudza jej wzrost i naprawę. 
Perforacja i podłużnie profilowany kształt lateksu wymuszają cyrkulację powietrza. Znakomita 

wkładka do obuwia weekendowego, na wiosnę i lato.

The insole is made of materials containing aloe extract, which is soothing for sensitive skin of feet 
and acts as a natural anti-inflammatory barrier. Aloe has healing properties. This insole guarantees 
exceptional comfort due to flexible latex and a soft fabric layer pleasant in touch. The surface of latex 
is profiled lengthwise from the bottom side in the shape of a wave, which promotes air circulation. 

Kod 665/10

AROMA SILVER BIOACTIVE
Wkładka antybakteryjna, o świeżym zapachu, z zawartością bioaktywnych jonów srebra. Lateks 
o szczególnych właściwościach shock absorber absorbuje wstrząsy, chroniąc stawy i kości, a także 
usuwa zmęczenie nóg. Jony srebra zapobiegają rozwojowi mikroorganizmów, zwalczają przykre 
zapachy, stanowią naturalną baterię dla pleśni. Wkładka zalecana osobom aktywnym fizycznie, 
wykonującym pracę fizyczną, osobom z nadwagą, doskonała do obuwia sportowego, trekkingowego, 
weekendowego oraz przy zwiększonej potliwości stóp. Dzięki obszyciu służy dłużej i zachowuje 

swój kształt.

ANTIBACTERIAL insole containing SILVER BIOACTIVE with longlasting pine scent, which has proper-
ties of SHOCK ABSORBER, i.e. a special ability to absorb energy. SILVER BIOACTIVE (bioactive silver 
ions) protects feet from micro-organisms proliferation, eliminates unpleasant odours. Comfortable, 

thanks to perforation guarantees air circulation.

Kod 665/14

ANTISEPTIC SANITIZED
ANTYSEPTYCZNA SANITIZED

Wykonana z pianki lateksowej przy zastosowaniu technologii Sanitized, dzięki której wkładka 
posiada właściwości przeciwgrzybiczne i bakteriostatyczne (powstrzymuje rozmnażanie się 

bakterii). Pokryta jest tkaniną. Perforowana.

The insole is made of perforated latex produced with the use of Sanitized technology. It has antifun-
gal and bacteriostatic properties. The top covered with a layer of fabric. Comfortable and hygienic. 
Recommended if you use a sports equipment rental shop (skates, ski shoes etc.) and in case of 

everyday usage of working or winter shoes.

3,5 mm

3 mm

3 mm35/36 - 45/46
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COMFORT & HYGIENE / KOMFORT I HIGIENA

Kod 665/26

COMFORT SPORT

Zalecana do stóp z problemami zdrowotnymi, w tym dla stóp wrażliwych. Powłoka z tkaniny 
poliestrowej zapewnia trwałość i uczucie suchości w trakcie jej użytkowania. VISCO PIANKA, VISCO 
LATEKS oraz PIANKA ODDYCHAJĄCA – tworzą materiał „memory” powracający do pierwotnego 
kształtu z sekundowym opóźnieniem po ustaniu nacisku. Supermiękki efekt komfortu – otula stopę, 
naturalnie przyjmując jej kształt.

Recommended for feet with health problems, including sensitive feet. The polyester fabric layer 
secures durability and feeling of dryness during use. The VISCO FOAM, VISCO LATEX and the 
BREATHABLE FOAM form a “memory” material that returns to its original shape within a second 
of release of pressure. The super-soft comfort effect cushions your feet, by naturally adopting its 
shape.

Kod 665/21

REFRESH EXTRA

Cieniutka, niezwykle lekka wkładka z włókien celulozowych. Zawiera odświeżające kapsułki 
z olejkami eterycznymi, co daje uczucie komfortu przez cały dzień. Efekt odświeżający trwa 5-7 dni. 
Stopy nie przegrzewają się, ani nie wyziębiają; pozostają suche i świeże. Antypoślizgowa warstwa 
spodnia utrzymuje wkładkę na miejscu. Polecana szczególnie latem. Do częstej wymiany – 3 pary 
w opakowaniu.

REFRESH disposable insoles with fresh fragrance absorb moisture produced by our feet, thanks 
to that we feel more comfortable. Moisture passes through the perforated outer layer made of 
fabric with a refreshing scent to the next layer. The next layer is a non-slip protection. The package 
contains 3 pairs. 

Kod 665/27

MEMORY COMFORT

Doskonale amortyzuje mikrowstrząsy dzięki grubej warstwie pianki MEMORY FOAM. Chroni stawy 
i kości oraz usuwa zmęczenie nóg. Delikatna w dotyku warstwa wierzchnia zapewnia komfort 
użytkowania. Zalecana szczególnie dla osób wykonujących pracę w pozycji stojącej oraz do obuwia 
sportowego.

Perfectly absorbs micro-shocks due to the thick layer of MEMORY FOAM. It protects joints and bones 
and removes leg fatigue. The delicate top layer ensures comfort of use. Recommended especially 
for people who work in a standing position and for sports shoes. 

5 mm

6 mm

36 - 46

36 - 46

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
HYGENIC

HYGENIC
HYGENIC

1,2 mm36/38 - 42/44
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HIGIENA I KOMFORT / HYGIENE & COMFORT 

Kod 665/73

SPORT-SANITIZED

Wykonana z białego filcu profilowanego do sklepienia stopy oraz opartej na nim pianki lateksowej 
w technologii Sanitized, zapewniającej wkładce właściwości przeciwgrzybiczne i bakteriostatyczne. 
Wkładka anatomicznie ukształtowana do sklepienia stopy, niezwykle lekka, idealna do butów tu-
rystycznych i sportowych. Poprawia prawidłowe ułożenie stopy w bucie. Równomiernie rozkłada 

nacisk na całą podeszwę, amortyzuje mikrowstrząsy i zapobiega bólom stóp.

The insole made of light felt profiled to an arch of a foot, covered with latex foam produced with 
the usage of Sanitized technology. Has antifungal and bacteriostatic properties. Ideal for sports 
and tourist shoes. Ensures proper position of a foot in a shoe. Effectively absorbs any shock during 

physical activity. Evenly distributes the pressure on the whole sole. 

Kod 665/29

ACTIFRESH

Wkładka antybakteryjna o świeżym zapachu. Actifresh składa się z trzech warstw: tkaniny wierzch-
niej bawełnianej, pianki lateksowej ze środkiem przeciwbakteryjnym zapobiegającym rozwojowi 
drobnoustrojów w wilgotnym i ciepłym środowisku buta oraz pianki lateksowej przeciwpoślizgowej, 
z fakturą rombów. Perforacja zapewnia cyrkulację powietrza, co daje poczucie komfortu. Szczególnie 

polecana do obuwia sportowego, turystycznego, domowego. Można prać w letniej wodzie.

Anti-bacterial insole for longlasting fragrance of fresh mint. Actifresh consists of three layers: cotton 
top of fabric, latex foam with antibacterial agent to prevent the development of microorganisms 
in moist and warm environment of a shoe and slip latex foam with textured diamond. Perforation 
provides air circulation, giving a feeling of comfort. Recommended especially for sports, tourist 

and home footwear. The insole can be washed in lukewarm water.

Kod 665/74

SPORT ULTRA & ACTIVE CARBON
 SPORT ULTRA Z AKTYWNYM WĘGLEM

Wykonana z pianki lateksowej z węglem aktywnym oraz tkaniny dystansującej o specjalnej, warst-
wowej budowie, w formie siateczki. Dzięki tkaninie dystansującej, wkładka powraca do pierwotnej 
pozycji po każdym nacisku. Zapewnia dobrą cyrkulację powietrza między jej warstwami i zmniejsza 
wilgotność w bucie. Miękki lateks, wyprofilowany od spodu, zapewnia komfort, a zawarty w nim 

węgiel aktywny pochłania nieprzyjemne zapachy.

The insole is made from latex foam with active carbon and distancing fabric with a special multilay-
ered structure in the form of a net structured like a honeycomb. Thanks to properties of distancing 
fabric, which comes back to its initial position after every shock, the insole provides good air 
circulation between its layers and reduces moist inside a shoe. Ideal for sports and tourist shoes.

3,2 mm

4 mm

4 mm

36 - 46
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HYGENIC/ WINTER

Kod 665/162

GEL BALLET

Wkładki żelowe o długości 2/3 stopy do wszystkich rodzajów butów damskich. Podnoszą komfort 
chodzenia, szczególnie w obuwiu na wysokim obcasie oraz balerinach. Skutecznie amortyzują 
mikrowstrząsy występujące podczas chodzenia. Chronią stopy przed otarciami i odparzeniami. 
Specjalnie ukształtowany, miękki żel wspomaga śródstopie i sklepienie stopy, zapobiega przesuwa-
niu stopy w obuwiu. Welurowa tkanina na wierzchu wkładki zapewnia utrzymanie jej w pożądanej 
świeżości i suchości. Perfekcyjna wygoda chodzenia. Można prać w letniej wodzie.

Gel insoles for all kinds of ladies shoes (length equal to 2/3 of the foot length). They improve 
walking comfort, absorb microschocks, protect the feet against abrasions and chafing. Thanks to 
the velour fabric on the top, the insole maintains its freshness and dryness. 

Kod 665/141

COOL & FRESH
Wykonana z pianki lateksowej, pokryta specjalną tkaniną z termoaktywnych włókien poliestrowych, 
które spełniają zadanie wentylacji i utrzymania suchej powierzchni skóry. Technologia opaten-
towana w USA. Daje przyjemne odczucie świeżości, zatrzymując wilgoć z dala od stopy. Innowa-
cyjne połączenie materiałów wspomaga amortyzację zapobiegając bólom stóp i kręgosłupa. 
Perforowana, miękka i elastyczna. Poprawia komfort i cyrkulację powietrza w obuwiu. Idealna dla 
osób ze zwiększoną potliwością stóp. Obszywana. Można prać ręcznie w temperaturze 30 st. C.

Made of latex foam, covered with a special fabric made from thermo-active polyester fibres that fulfil 
the task of ventilation and maintenance of dry skin surface. Technology patented in USA. It gives a 
pleasant feeling of freshness, keeping moisture away from the feet. An innovative combination of 
these materials supports cushioning-preventing foot and spine pain. Soft , flexible, perforated, it im-
proves comfort and air circulation in footwear. Edged. It can be washed manually at the temperature  
of 30°C.

3 mm

3-6 mm

35/36 - 45/46

34 - 40

Kod 665/18

POLAR ON LATEX
POLAR NA LATEKSIE
Komfortowa termoizolacyjna wkładka na warstwie perforowanego lateksu o fakturze rombów 
od spodu. Z wierzchu pokryta warstwą polaru zapewniającego ciepło. Posiada właściwości 
higieniczne. Przyjemna w dotyku. Polar, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, zapewnia skuteczną 
izolację zarówno od chłodu, stwarzając wrażenie „grzania” stopy, jak i od wilgoci. Wkładka 
polecana do wszystkich rodzajów obuwia jesienią i zimą, niezwykle komfortowa, bardzo ciepła, 
trwała i estetyczna.

The insole consists of three layers: polar fabric and two kinds of latex. The middle layer is impreg-
nated with pine oil. The layer of polar fabric, thanks to its unique properties guarantees effective 
insulation and warmth. Recommended for shoes during autumn, spring and winter. The softness 
of polar fabric improves comfort. This insole is less massive than other winter ones, therefore it 
is suitable for tightly-fitting shoes. 

4,5 mm36 - 46
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WINTER

Kod 665/43

ALUMINIUM PREMIUM
ALUMINIOWA PREMIUM

     
Wkładka termoizolacyjna. Charakteryzuje się pikowaniem na całej powierzchni, przedłużającym 
znacznie jej żywotność. Specjalna antypoślizgowa folia aluminiowa przytrzymuje wkładkę na 
miejscu. Warstwa naturalnego filcu na piance zapewnia doskonałą izolację przed wilgocią i zimnem. 

Aluminium utrzymuje ciepło w obuwiu odbijając je z powrotem do wnętrza obuwia.

Thermally insulated. Combines two novel solutions: quilting all over the surface substantially pro-
longs its durability, and a special anti-skidding aluminium foil always keeps the insole in the proper 
position. The layer of natural felt on polyurethane foam provides perfect insulation. Aluminium 

reflects the warmth of a foot back into a shoe. Recommended for winter shoes. 

Kod 665/42

MERINO WOOL
WEŁNA MERYNOSA

Warstwa wierzchnia wykonana jest z 100 % wełny owczej merynos, która dzięki swoim natu-
ralnym właściwościom termoaktywnym oraz wentylacyjnym daje uczucie przyjemnego ciepła 
oraz świeżości. Spodnia, usztywniająca warstwa wkładki dodatkowo izoluje i idealnie przylega do 
wyściółki buta, zapobiegając zwijaniu i przesuwaniu w bucie. Wkładki zapewniają ciepło i przyjemnie 

relaksują zmęczone stopy.

The surface is made of 100% merino wool; thanks to its thermoactive and ventilating properties, it 
gives a feeling of pleasant warmth and freshness. The bottom stiffing layer of the insole additionally 

isolates and ideally adheres to the lining of the shoe, preventing rolling and moving in-
side the shoe. 

3 mm

3,5 mm

35/36 - 45/46

36 - 46
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Kod 665/45

WOOL ON LATEX
WEŁNA NA LATEKSIE PREMIUM

Dwuwarstwowa wkładka z wełny i spodu z pianki lateksowej profilowanej, niezwykle wygodna 
i bardzo ciepła. Połączenie komfortu i ciepła wymarzone dla wszystkich, którym marzną sto-
py. Z uwagi na grubość wkładki, zaleca się kupić obuwie o pół do całego rozmiaru większe niż 

letnie i wiosenne.

Two-layered insole made from gooftype latex foam and natural wool. Recommended for people with 
poor blood circulation, susceptible to catching colds in the winter and all those whose feet freeze. 
Since the insoles are pretty massive, it is recommended to choose shoes half or whole number 
bigger than spring and summer footwear. This will facilitate blood circulation and warming limbs, 

as well as placing insoles in shoes. 

4 mm36 - 46

36-46
UNIVERSAL
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WARMTH FOR WINTER TIME / CIEPŁO NA CZAS ZIMY

Kod 665/47
WOOL ALUMINIUM EXTRA
WEŁNA NA ALUMINIUM EXTRA
Wkładka termoizolacyjna, trójwarstwowa, zapewniająca wyjątkowe ciepło, zapobiegająca jego utra-
cie i izolująca od wilgoci. Specjalna antypoślizgowa folia aluminiowa przytrzymuje wkładkę na 
miejscu. Zalecana dla osób ze słabym krążeniem krwi, podatnym na przeziębienia oraz wszystkim, 
którym marzną stopy. Do większości wkładek zimowych zaleca się wybór obuwia o pół do całego 
numeru większego niż obuwie letnie i wiosenne.
Thermal insulated insole. Provides unique warmth for feet thanks to the layer of natural sheep 
wool. The bottom layer of aluminium foil reflects warmth into the shoe while foam keeps humidity 
away from the skin. Anti-slippery properties keep the insole always in place. Recommended in 
case of poor blood circulation, susceptibility to colds, and for everybody whose feet get cold in 
winter. We recommend choosing shoes that are slightly bigger than your usual size and adding 
the insoles which will fill up the shoes for a tighter fit, in order to stimulate blood circulation and 
benefit from the warming up effect.

Kod 665/46

ALUMINIUM SILVER

Wkładka termoizolacyjna. Czteromilimetrowa warstwa filcu izoluje stopy od zimnej podeszwy, 
a jednocześnie daje poczucie wygody poprzez naturalną amortyzację. Zapobiega bólom stóp 
i kręgosłupa. Dodatkowo aluminium zapobiega utracie ciepła odbijając je z powrotem do wnętrza 
obuwia. Antypoślizgowa warstwa kleju na folii aluminiowej przytrzymuje wkładkę na miejscu.

Thermoinsulating insole. The layer of felt isolates feet from cold, provides a feeling of comfort due 
to natural cushioning, prevents feet and spine pain. Special antiskidding aluminum foil with a thin 
layer of adhesive always holds the insole in the right place. Aluminum layer forms the so-called 
thermal screen, which reflects thermal radiation. Savings resulting from the reflection of heat 
radiation are up to 70%. 

4 mm

3,1-3,2 mm

36 - 46

36 - 46

Kod 665/48

ALU COMFORT

Wkładka termiczna 3-warstwowa. Warstwa ocieplająca to pikowana wełna owcza (100%), pod nią 
warstwa folii aluminiowej utrzymująca temperaturę. Spodnia warstwa – pianka lateksowa z węglem 
aktywnym pochłania nieprzyjemne zapachy, a profil w kształcie gofra zapobiega przesuwaniu się 
wkładki. Innowacyjne połączenie materiałów oprócz ochrony stóp przed zimnem, wspomaga amor-
tyzację, zapobiegając bólom stóp i kręgosłupa.

3-layer thermal insole. The insulating midlayer is made of quilted sheep wool (100%) with a layer 
of aluminum foil maintaining the optimal temperature underneath. The bottom layer is made of 
latex foam with activated carbon that absorbs unpleasant smells. 

4 mm36 - 46
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Kod 665/44

FROTTE BAMBOO & COCONUT
KOKOSOWO-BAMBUSOWA

Wykonana z włókna skorupy orzecha kokosowego, pokrytego bawełną frotte z zawartością włókien 
bambusowych i obszytego. Włókno kokosowe to materiał naturalny, bardzo przewiewny z racji 
struktury (sprasowane włókno), elastyczny, a zarazem sztywny i niezwykle wytrzymały, zarówno 
na nacisk, tarcie, jak i zginanie. Zalecany dla osób z nadwagą oraz intensywnie użytkujących 
obuwie. Zapewnia niezwykły komfort, zwłaszcza przy długotrwałym chodzeniu lub staniu. Znacznie 

zmniejsza ryzyko nieprzyjemnych zapachów. Nadaje się do prania (ręcznego). Lamowana.

The insole is made of coconut shell fibre, covered with cotton-bamboo terry and trimmed. Coconut 
fibre is a natural material, very well-aerated due to its structure (pressed fibre), flexible but stiff 
and extremely resilient to pressure. Recommended for overweight people and those who wear their 
shoes intensively. Guarantees extraordinary comfort, especially in case of long-term walking or 

standing, reduces the risk of unpleasant odours. Suitable for washing (by hand). 

SZACUNEK DLA PLANETY ZIEMIA / RESPECT FOR EARTH

Kod 665/32

LINEN & CORK
LEN NA KORKU

Lekka wkładka wykonana tylko z naturalnych materiałów: korka otrzymywanego z kory dębu 
korkowego, który zapewnia termoizolację i amortyzację, posiada właściwości antystatyczne 
i hipoalergiczne, reguluje mikroklimat wnętrza buta i z warstwy naturalnego lnu, która styka się ze 
stopą. Znakomita na wiosnę, lato i jesień, do wszelkiego rodzaju obuwia. Lekka, cienka i wytrzymała. 

Można prać (ręcznie). Lamowana.

The light insole made from natural materials: cork obtained from bark of a cork oak tree, which 
provides thermoinsulation and shockabsorption, has antistatic and hypoallergenic properties, 
regulates microclimate inside a shoe, and natural linen fabric, a layer of which touches a foot. 
Ideal in spring, summer and autumn for any kind of shoes. Light, thin, very durable. Suitable for 

washing (by hand).

Kod 665/31

CORK & LATEX WITH ACTIVE CARBON
KORKOWA KRYTA LATEKSEM Z WĘGLEM AKTYWNYM

Wykonana z dwóch warstw: naturalnego korka i lateksu z węglem aktywnym. Miękka pianka 
lateksowa zapewnia komfort chodzenia. Zawarte we wkładce włókno węglowe o właściwościach 
absorbujących pochłania zapachy, zapewniając stopie uczucie świeżości. Warstwa korka tworzy 
dodatkową powłokę termoizolacyjną i amortyzującą. Zalecana przy znacznym obciążeniu stóp, np. 

przy nadwadze, pracy stojącej lub chodzeniu po twardym podłożu. Lamowana.
Consists of two layers: natural cork and latex with active carbon. Soft latex foam guarantees the 
comfort of walking. Carbon fibre contained in the insole with properties of unpleasant odours 
absorption, guarantees that feet will always feel fresh. A layer of cork creates an additional ther-
moinsulation and shock-absorbing layer. Recommended in case of substantial burden on feet, e.g. 

obesity, standing work or walking on hard ground. 

LINEN & CORK

SHOE INSOLE

KORKOWA KRYTA LNEM
 

CORK & LATEX
WITH ACTIVE CARBON

SHOE INSOLE

KORKOWA KRYTA LATEKSEM
 WĘGLEM AKTYWNYM

3,5 mm

2,5 mm

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46
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BASIC FEET CARE / PODSTAWOWA DBAŁOŚC O STOPY

Kod 665/17

ANTIPERSPIRANT PERFORATED
PRZECIWPOTLIWA PERFOROWANA Z WĘGLEM AKTYWNYM

Wkładka wykonana z perforowanej na całej powierzchni pianki lateksowej zawierającej włókno 
z aktywnym węglem. Perforacja poprawia cyrkulację powietrza w bucie. Włókno węglowe 
pochłania nieprzyjemne zapachy, a także wiąże biologiczne drobnoustroje, zapewniając stopie 
uczucie świeżości. Pokryta cienką tkaniną. Delikatna i miękka.

The insole is made from latex foam perforated all over the surface, which contains fibre with active 
carbon. The perforation improves air circulation in a shoe. Carbon fibre absorbs unpleasant odours 
and also biologically binds micro-organisms, assuring that feet feel fresh. Covered with thin cotton 
fabric. Delicate and soft. Recommended in case of substantial burden on feet, e.g. obesity, standing 
work or walking on hard ground. 

Kod 665/15

LATEX YELLOW & GREEN
ŻÓŁTO-ZIELONY LATEKS 

Wkładka wykonana z dwóch rodzajów lateksu perforowanego pokrytych bawełną: zielonego 
z warstwą bawełny oraz żółtego, przeciwpoślizgowego, z fakturą rombów. Zapewnia amortyzację. 
Jest miękka i bardzo wytrzymała. Dzięki perforowaniu zapewnia cyrkulację powietrza i pozwala 
stopom swobodnie oddychać dając poczucie komfortu. Zalecana szczególnie do obuwia sportowego. 
Można prać ręcznie w zimnej wodzie.

The insole is made from two kinds of perforated latex covered with cotton: green perfumed with pine 
oil and yellow, anti-skidding, with the texture of rhombuses. Provides perfect shock-absorption, it 
is soft and very durable, thanks to perforation improves air circulation and lets feet breathe easily, 
therefore it guarantees a sense of comfort. Recommended especially for sports shoes. Suitable 
for washing in cold water. 

Kod 665/81

IMPREGNATED FELT
FILC IMPREGNOWANY

Wkładka wykonana z filcu skutecznie izolującego stopę przed zimnem. Wyścieła dokładnie dno 
butów i zapobiega powstawaniu odparzeń. Specjalne wypustki na spodzie wkładki dodatkowo za-
bezpieczają ją przed przemieszczaniem i izolują od wilgotnej wyściółki. Miękkość filcu zapewnia 
komfort chodzenia.

The insole is made of natural felt, which effectively insulates a foot from cold. The insoles evenly 
line the bottom of shoes and prevent chafes. Special rubber insets on the underside of the insole 
additionally protect it from moving and insulate from wet lining. Felt softness also improves the 
comfort of shoe wearing. Recommended for autumn and winter shoes as well as working ones 
and home carpet slippers. 

4,0-4,2 mm36 - 46

3,2 mm

3,3 mm

35/36 - 45/46

36 - 46
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BASIC

Kod 665/82

ITALIAN FELT
FILC WŁOSKI

Wykonana z białego lub czarnego filcu ze specjalnymi, gumowymi wypustkami od spodu. Wkładka 
wyściełając dokładnie dno butów zapobiega powstawaniu odparzeń oraz izoluje stopę od podłoża. 
Gumowe wypustki zabezpieczają wkładkę przed przemieszczaniem się i izolują od wilgotnej 
wyściółki. Miękkość filcu poprawia komfort obuwia. Zalecana do obuwia wczesnowiosennego, 

jesiennego, zimowego, roboczego oraz zimowych bamboszy. Należy ją regularnie wymieniać.

Insole made of natural felt with special rubber insets at the bottom. Insole pads shoe bottom thor-
oughly and prevents chafes. Rubber insets also protect it against moving and isolate from moist 
lining. Softness of felt improves the comfort of footwear. Recommended for early spring, autumn, 

winter, work shoes and home slippers.

Kod 665/89

THICK FELT
GRUBY FILC 

Wkładka wykonana z szarego filcu o grubości od 6 do 7 mm. Doskonała do dość luźnego obuwia 
zimowego, kaloszy oraz obuwia roboczego. Oprócz znakomitej izolacji stopy przed zimnem, 
poprzez naturalną amortyzację, zapobiega bólom stóp i kręgosłupa. Należy ją regularnie wymieniać, 

zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu obuwia.

Thick felt – the insole made of natural, grey felt from 6 to 7 mm thick. Ideal for quite loosely-fitting 
winter and working shoes. Apart from better isolation of a foot from cold, it offers comfort due to 
natural shockabsorption, prevents foot and spine pain. Should be regularly exchanged, especially 

if shoes are worn intensively. 

2,9-3,2 mm

6-7 mm

35/36 - 45/46

36 - 46
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Kod 665/80

FELT
FILCOWA

Wykonana z filcu, prosta, lekka, doskonale izolująca stopę przed zimnem. Zapewnia właściwą tem-
peraturę stopom, a dokładnie wyścielając dno butów zapobiega powstawaniu odparzeń i niszczeniu 
wyściółki. Miękkość filcu poprawia również komfort w użytkowaniu obuwia. Zalecana do obuwia 

jesiennego i zimowego, roboczego oraz domowych bamboszy. Należy ją wymieniać regularnie.

The insole is made of natural felt, simple and light, ideally insulates a foot from cold. A felt insole 
guarantees feet the right temperature and accurately lines shoe bottom, prevents chafes and lining 
deterioration. The softness of felt also improves comfort of shoe wearing. Recommended for autumn 

and winter shoes as well as for working ones and home carpet slippers.

4 mm36 - 46
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 Ludzka stopa to skomplikowana struktura 26 kości, 33 stawów oraz ponad 100 mięśni. Całość tworzy mocną bazę do wspierania ciała podczas stania oraz 
sprawny biomechaniczny układ przemieszczania się. Każdy z tych elementów oraz ich połączenia są narażone na przeciążenia lub urazy, które z kolei mogą wywołać stan 
zapalny. Odpowiednio wczesna konsultacja ze specjalistą i zastosowanie dobranej wkładki profilaktycznej, separatora lub elementu wspierającego złagodzi dolegliwości 
i zapobiegnie komplikacjom.

The human foot is a complex structure of 26 bones, 33 joints and over 100 muscles. This creates a strong base for supporting the body while standing and an efficient 
biomechanical system of movement.  Each of these elements and their connections are exposed to overloads or injuries. Early consultation with a specialist and appli-
cation of a selected prophylactic insole, separator or support element will alleviate ailments and prevent complications.

BASIC

Całą ofertę wkładek znajdzesz na www.coccine.eu / Full range of prophylactical insoles you’ ll find on www.coccine.eu

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES

Kod 665/131

WHITE FROTTE

Wkładka z białej pianki lateksowej i naturalnej, bawełnianej tkaniny frotte. Miękka, elastyczna, 
perforowana, poprawia znacznie komfort i cyrkulację powietrza w obuwiu. Zalecana zwłaszcza przy 
krótkim i intensywnym wysiłku i przy znacznym obciążeniu stóp, np. przy nadwadze, pracy stojącej 
lub przy chodzeniu po twardym podłożu. Idealna do codziennego użytku latem bez skarpet, a także 
do obuwia turystyczno-sportowego. Można prać ręcznie.

The insole is made of white latex foam and natural cotton frotte fabric. It is soft, flexible and perfo-
rated to significantly improve your comfort and air circulation in the footwear; it is recommended 
especially for use during short and intensive physical effort.

3 mm34 - 40
41 - 46
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BASIC

WKŁADKI PROFILAKTYCZNE / ANATOMIC LINE

Kod 668/04

ARON
Wkładki profilaktyczne ARON – przeznaczone dla osób ze stopami z płaskostopiem 
poprzecznym i podłużnym. Specjalistyczne wkładki pełne zapobiegają opadaniu sklepienia podłużnego 
i poprzecznego stopy oraz podpierają je. Wykonane są z materiału lateksowego o właściwoś-
ciach SHOCK ABSORBER. Zapewniają komfort podczas chodzenia. Mogą być stosowane w pro-
filaktyce odparzeń.  Wykończone są skórą owczą posiadającą właściwości chłonne wilgoci (potu). 
Wkładki absorbują mikrowstrząsy, dzięki czemu zmniejszają ryzyko niewydolności aparatu 
wiązadłowo-stawowo-mięśniowego.  Zalecane są do stosowania szczególnie dla osób wykonujących 
pracę w pozycji stojącej lub podczas wielogodzinnego chodzenia.

ARON preventive insoles – intended for people with transverse and longitudinal flat feet. Specialist 
full insoles prevent the longitudinal transverse arch of the foot from falling and support it.  They 
are made of SHOCK ABSORBER latex. They ensure comfort during walking. They can be used in 
prevention of chafing. They have moisture (sweat) absorptive properties. Insoles absorb  micro-vi-
brations, thanks to which they reduce the risk of failure of the ligament-joint-muscular apparatus. 
They are recommended for use particularly for people carrying out work in the standing position 
or during many-hour walking.  

LATEX

peccary

LATEXHDPE

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ / IT’S BETTER TO PREVENT THAN CURE

max 8,0 mm

min 2,3 mm
36 - 46
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ANATOMIC LINE

WKŁADKI PROFILAKTYCZNE /
  PROPHYLACTIC  INSOLES

Kod 668/06

AXEL
Wkładki profilaktyczne AXEL przeznaczone dla osób ze stopami z płaskostopiem poprzecz-
nym i podłużnym. Specjalistyczne wkładki o długości 2/3 – z lateksową pelotą metatarsalną 
i podparciem sklepienia podłużnego stopy, zapobiegają opadaniu sklepienia poprzecznego 
stopy, odciażają głowy kości śródstopia i podpierają sklepienie podłużne. Wkładki wykonane 
są z materiału lateksowego o właściwościach SHOCK ABSORBER. Zapewniają komfort pod-
czas chodzenia, ponieważ amortyzują naciski statyczne i�dynamiczne powstające podczas 
stania i chodzenia. Mogą być stosowane w�profilaktyce odparzeń. Wykończone są skórą owczą 
posiadającą właściwości chłonne wilgoci (potu). Zalecane szczególnie dla osób wykonujących 

pracę w pozycji stojącej lub stojąco – chodzącej oraz osób ze stopami wrażliwymi. 

AXEL preventive insoles intended for people with transverse and longitudinal flat feet. Spe-
cialist insoles with length of § – with a latex metatarsal pelota and with support of the longi-
tudinal foot arch, prevent the transverse arch of the foot from falling, relieve metatarsal bone 
head and support the longitudinal arch. Insoles are made of SHOCK ABSORBER latex. They 
ensure comfort during walking because they absorb static and dynamic pressures created 
when standing and walking. They can be used in prevention of chafing. They are finished with 
a sheepskin which have moisture (sweat) absorptive properties. Recommended particularly 
for people carrying out work in the standing position or walking and standing position and 

people with sensitive feet.

Kod 668/07

IDA
Półwkładki profilaktyczne IDA – specjalistyczne półwkładki z pelotą, delikatnie wspierają 
sklepienie poprzeczne stóp w przedniej części śródstopia. Łagodzą dolegliwości spowodowane 
płaskostopiem poprzecznym i bóle występujące w przedniej części stóp. Mogą być stosowane 
w profilaktyce odparzeń. Zapewniają komfort podczas chodzenia, zmniejszając dyskomfort 
stopy w zetknięciu z twardym, nierównym podłożem. Wykonane są z najwyższej jakości 
skóry owczej ze specjalnie wyprofilowanym elementem – pelota z pianki lateksowej, pokryta 
welurem. Półwkładka ta jest giętka, elegancka i lekka. Zajmuje w obuwiu bardzo niewiele 

miejsca, dzięki czemu nadaje się również do dobrze dopasowanego obuwia.

IDA preventive semi-insoles – specialist semi-insoles with pelota, support gently the trans-
verse arches of the feet in the front part and the metatarsus. They alleviate disorders caused 
by the transverse flatfoot and pains occurring in the front part of the feet. They can be used 
in prevention of chafing. They ensure comfort while walking, reducing discomfort of the foot 
in contact with hard, uneven base. They are made of premium sheepskin with specially pro-
filed element – pelota of latex foam, covered with velour. The semi-insole is flexible, elegant 
and light. It occupies little space in footwear, thanks to which it is suitable for well-matched 

footwear.

Kod 668/16

ARA
Wkładka profilaktyczna ARA – wkładka pełna, wykonana w technologii żelowej i�pokryta 
delikatną warstwą welurową. Niezwykle miękki, ściśliwy i elastyczny materiał jakim jest 
żel, zapewnia doskonały komfort i odpoczynek zmęczonym stopom, daje uczucie relaksu. 
Zalecana jest do stosowania zwłaszcza dla osób z�nadwagą, wykonujących prace lub przeby-
wających długo w pozycji stojącej oraz dla�osób ze stopami wrażliwymi. Dzięki anatomicznemu 
kształtowi i strukturze spodu, zapewnia przepływ powietrza przy każdym przeniesieniu 
ciężaru, co istotnie wpływa na poczucie komfortu podczas chodzenia. Nie przesuwa się w 
bucie, jest bardzo trwała. Można ją myć pod bieżącą wodą. Wkładka jest szczególnie zalecana 
dla�diabetyków i osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które odczuwają ból w�obrębie stóp. 

ARA preventive insole – the full insole, made in gel technology and covered with a delicate 
velour layer. Gel, which is extremely soft, compressible and flexible material, provides a 
perfect comfort and rest to tired feet, gives feeling of relaxation. It is recommended for use 
especially for overweight people, performing works or staying long in the standing position 
and for people with sensitive feet. Thanks to its anatomic shape and structure of the bottom, 
it provides air flow at each transfer of load, which a�ects substantially the sense of comfort 
during walking. It does not move in a shoe, is very stable. It may be washed with running 
water. The insole is particularly recommended for diabetics and people with rheumatoid 

arthritis who experience pain within the feet.

POLYMER 
GEL

peccaryvelour 

STICK

LATEX

peccary

LATEX

LATEX
HDPE

max 6,0 mm

min 3,0 mm
41/ 46
36 / 40

35 - 46
max 11,0 mm

min 1,5 mm

max 6,5 mm

min 1,1 mm

35 / 36
41/ 42
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WKŁADKI DOCINANE / INSOLES OUT OF SIZE

SMALL FOOT /  MAŁA STOPA
Wkładki dziecięce, przygotowane do samodzielnego wycinania
według nadrukowanego szablonu

Used in case of growing and existing calcanean spurs. They reduce the risk of inflammation around a 
calcanean spur. Cushion shock and protect heels.

Dostępne rodzaje / Types available:

• Aluminium Premum / Aluminium premium KOD: 665/43/19-35/99C
• Filc impregnowany / Impregnated Felt KOD: 665/81/19-35/99C 
• Przeciwpotliwa perforowana z węglem aktywnym / Antiperspirant Perforated KOD: 665/17/19-35/99C
• Polar na lateksie / Polar on Latex KOD: 665/18/19-35/99C
• Aloe Vera / Aloe Vera KOD: 665/11/19-35/99C
• Skóra Premum na lateksie / Leather Premium on Latex 665/59/19-35/99C
• Sport-sanitized 665/73/24-36

BIG FOOT /  DUŻA STOPA
Wkładki przygotowane do samodzielnego wycinania.

Insoles for self cutting.

Dostępne rodzaje / Types available:

• Aluminium Premum / Aluminium premium KOD: 665/43/47-50/99C
• Filc impregnowany / Impregnated Felt KOD: 665/81/47-50/99C
• Przeciwpotliwa perforowana z węglem aktywnym / Antiperspirant Perforated KOD: 665/17/47-50/99C
• Polar na lateksie / Polar on Latex KOD: 665/18/47-50/99C
• Aloe Vera / Aloe Vera KOD: 665/11/47-50/99C

DUŻA | MAŁA STOPA / BIG & SMALL FOOT

19 - 35
UNIVERSAL

47 - 50
UNIVERSAL

24-36
UNIVERSAL
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HEEL PADS / PODPIĘTKI

Kod 665/91

HEEL PAD LEATHER & CORK
PODPIĘTKA KOREK SKÓRA

Wykonana z dwóch warstw: korka i skóry naturalnej. 
Podnosi piętę w bucie. Chroni przed otarciami. Szcze-
gólnie zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obca-
sie na płaskie lub konieczności dopasowania wysokości 

zapiętka do stopy.

Made of two layers: cork and natural leather. Raises the 
heel in the shoe. Protects from abrasion. Particularly 
recommended, when changing from high heels to flat 
sole or when the height of heel counter has to be adjusted 

to fit the foot.

Kod 665/93

CORK HEEL PAD
PODPIĘTKA KORKOWA

Wykonana z naturalnego korka. Poprawia pozycję pięty, 
chroni przed obtarciem. Amortyzuje nacisk, dodatkowo 
izoluje przed wilgocią. Szczególnie zalecana przy zmianie 
obuwia o wysokim obcasie na płaskie. Samoprzylepna.

Made of natural cork. Improves the position of heel, 
protects it from abrasion. Absorbs pressures, securing 
additional protection from moisture. Particularly rec-
ommended, when changing from high heels to flat sole. 

Self-adhesive.

Kod 665/94

HEEL PAD LEATHER &  LATEX 
PODPIĘTKA LATEKS SKÓRA

Wykonana z dwóch warstw: miękkiej, lateksowej pianki 
i skóry naturalnej. Chroni wrażliwe, bolesne pięty. Zale-
cana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na płaskie. 

Amortyzuje wstrząsy. Samoprzylepna.

Made of two layers: soft latex foam and natural leather. 
Protects sensitive, aching heels. Recommended after 
changing from high heels to flat sole. Shock-absorbing. 

Self-adhesive.

Kod 665/97

HEEL PAD PECCARY & CORK
KOREK PEKARI

Wykonana z naturalnego korka. Wykończona delikatną 
skórą owczą. Poprzez podwyższenie pięty w bucie, chro-
ni ją przed otarciem. Amortyzuje wstrząsy. Szczególnie 
zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na 

płaskie.  Samoprzylepna.

Made of natural cork, finished with beautiful, del-
icate sheep leather à la peccary. Because they 
increase heels in a shoe, they protect them from 
chafes, cushion shock. Especially recommended 
in case of changing shoes from high-heeled to 

flat-heeled.

Kod 665/941

HEEL PAD LATEX & PECCARY
PODPIĘTKA LATEKS PEKARI

Wykonana z miękkiej, lateksowej pianki. Wykończona 
delikatną skórą owczą – a’la pekari. Chroni wrażliwe, 
bolesne pięty. Szczególnie zalecana przy zmianie obuwia 

o wysokim obcasie na płaskie. Samoprzylepna.

Made of soft latex foam. Finished with delicate sheepskin 
with peccary finish. Protects sensitive, aching heels. Rec-
ommended after changing from high heels to flat sole. 

Self-adhesive.

Kod 665/92

HEEL PAD CORK & LATEX
PODPIĘTKA KOREK LATEKS

Pianka lateksowa, perforowana na korku naturalnym. Po-
prawia pozycję pięty, chroni przed obtarciem. Amortyzuje 
nacisk, dodatkowo izoluje przed wilgocią. Szczególnie 
zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na 

płaskie. Samoprzylepna.

Perforated latex foam on natural cork. Improves the posi-
tion of heel, protects it from abrasion. Absorbs pressures, 
securing additional protection from moisture. Particular-
ly recommended, when changing from high heels to flat 

sole. Self-adhesive.   

S - M
L - XL

S - M
L - XL

S - M
L - XL

S - M
L - XL

S - M
L - XL

S - M
L - XL
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SEMI INSOLES & HEELPADS/
PÓŁWKŁADKI I PODPIĘTKI

Kod 665/16/92

HEEL PAD GEL AIR 
PODPIĘTKA GEL AIR

Wykonana w technologii żelowej, z systemem kanalików. 
Zapewnia piętom doskonały komfort oraz uczucie relak-
su. Nie przesuwa się w bucie, jest bardzo trwała. Można 
myć pod bieżącą wodą.

Made in gel technology, with a system of ducts. Guaran-
tees perfect heel comfort and the feeling of relax. Does 
not slip in the shoe and is very durable. Washable with 
running water.

Kod 665/16/93

HEEL PAD GEL ANATOMIC 
PODPIĘTKA ŻELOWA GEL ANATOMIC

Wykonana z miękkiego, profilowanego sprężystego i 
przezroczystego żelu. Chroni pięty wrażliwe i amortyzuje 
wstrząsy podczas chodzenia. Nie przesuwa się w bucie.

Made of soft, profiled, elastic and transparent gel. Pro-
tects sensitive heels, absorbs shocks during walking. 
Does not slip in the shoe.

Kod 665/64

SEMI-INSOLES PECCARY
PÓŁWKŁADKA PEKARI  NA LATEKSIE

Lateksowa pianka wykończona elegancką skórą owczą. 
Pomaga dopasować obuwie do niestandardowego roz-
miaru stopy. Skuteczna przy zbyt cienkiej podeszwie. 
Dodatkowo izoluje. Wskazana zwłaszcza do butów na 
wysokim obcasie.

Latex foam finished with elegant sheep leather. Helps 
you adjust the shoes to non-standard feet dimensions. 
Effective with too thin soles. Grants additional insulation. 
Particularly recommended for high heel shoes.

Kod 665/62

SEMI-INSOLE LEATHER ON 
LATEX
PÓŁWKŁADKA SKÓRA NA LATEXIE

Wykonana z lateksowej pianki, wykończona naturalną 
skórą. Skutecznie pomaga dopasować obuwie do nie-
standardowego rozmiaru stopy. Niweluje dyskomfort 
zbyt cienkiej podeszwy lub wrażliwej stopy (w przedniej 
części buta). Dodatkowo izoluje od chłodnej podeszwy. 
Wskazana zwłaszcza do butów na wysokim obcasie.

Made of latex foam, finished with natural leather. Ef-
fective adjustment of shoes to non-standard size feet. 
Alleviates the discomfort connected with thin soles or 
sensitive feet (in front part of the shoe). Additional in-
sulation from cold sole. Particularly recommended for 
high heel shoes.

Kod 665/90/05

VELOUR HEEL PROTECTOR 
ZAPIĘTKA WELUROWA

Chroni stopy przed obtarciem i zsuwaniem się obuwia z 
pięt, poprawia dopasowanie obuwia, zapobiega otarciom 
stóp. Polecana szczególnie do nowego obuwia z twardymi 
zapiętkami oraz do zbyt luźnego. Przyklejana do wnętrza 
buta.

Protects the feet from abrasion and the shoes from 
slipping from the heels, improves shoe fit, prevents feet 
burns. Particularly recommended for new shoes with 
hard heel counters and for loose-fit shoes. Glued to the 
internal side of the shoe.

Kod 665/60

SEMI-INSOLES LATEX
PÓŁWKŁADKA LATEXOWA

Wykonana z dwóch rodzajów lateksu perforowanego, 
pokrytych wiskozą. Miękka i bardzo wytrzymała. Sku-
tecznie pomaga dopasować obuwie do niestandardowe-
go rozmiaru stopy. Niweluje dyskomfort wynikający ze 
zbyt cienkiej podeszwy lub wrażliwej stopy. Wskazane 
zwłaszcza do butów na wysokim obcasie.

Made of two types of perforated latex, coated with vis-
cose fabric. Soft and very durable. Effective adjustment 
of shoes to non-standard size feet. Alleviates the discom-
fort connected with thin soles or sensitive feet. Particu-
larly recommended for high heel shoes.

UNIVERSAL

UNIVERSALUNIVERSAL

≈2,6 mm

≈ ≈3 mm 2,8 mm

S - M
L - XL

S - M
L - XL

S - M
L - XL
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Kod 665/90

HEEL PROTECTOR GOAT 
LEATHER 

ZAPIĘTKA KOZIA SKÓRA - LATEKS

Ze skóry naturalnej, koziej oraz miękkiej, sprężystej 
pianki lateksowej. Zalecana do obuwia ze zbyt sztywnym 
lub za wysokim zapiętkiem, chroni piętę przed otarciem, 
zapobiega wysuwaniu się stopy z buta. Samoprzylepna.

Protects the feet from abrasion and the shoes from 
slipping from the heels, improves shoe fit, prevents feet 
burns. Particularly recommended for new shoes with 
hard heel counters and for loose-fit shoes. Glued to the 

internal side of the shoe.

Kod 665/90/04 / 665/90/03

GEL HEEL PROTECTORS 
ZAPIĘTAKA ŻELOWA DUŻA/MAŁA

Samoprzylepna, wykonana z miękkiego, sprężystego 
żelu, niewidoczna w obuwiu. Zalecana do obuwia ze zbyt 
sztywnym, za wysokim zapiętkiem, chroni piętę przed 

otarciem.

Self-adhesive, made of soft, elastic gel, invisible once 
placed in the shoe. Recommended for shoes with rigid 

or high counter, protects heels from abrasion.

Kod 665/16/801

GEL STRIPS & DISCS
ŻELKI OCHRONNE

Samoprzylepne, wykonane z miękkiego, sprężystego 
żelu. Zalecane do obuwia na wysokim obcasie, 
chronią stopy przed uciskiem pasków i grubych 
szwów oraz nitów. Naklejać na wysuszoną i od-

tłuszczoną powierzchnię.
5 elementów: 2 paski, 3 płatki

Self-adhesive, made of soft, elastic gel. Recommended 
for high heel shoes, protect the feet from pressure ex-
ercised by straps, thick seams and rivets. Stick on dried 

and degreased surface.
 5 elements: 2 strips, 3 patches

Kod 665/68/3

GEL STOPPER ULTRATHIN 
HAMULEC STOPY ŻELOWY ULTRACIENKI

Wyjątkowo cienki (ok 1,2 mm), samoprzylepny, wykona-
ny ze sprężystego, przezroczystego żelu. Niewidoczny 
w obuwiu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie, od-

krytych i mocno dopasowanych.

Extraordinarily thin (ca. 1.2 mm), self-adhesive, made 
of elastic transparent gel. Invisible once placed in shoe. 
Recommended for high heel shoes, open top shoes and 

tight fit shoes.

Kod 665/67

STOPPER LATEX PECCARY
HAMULEC STOPY LATEX - PEKARI

Wykonany ze skóry owczej o wykończeniu pekari  
i z lateksowej, miękkiej, płaskiej pelotki. Hamuje 
zsuwanie stopy do przodu obuwia i zmniejsza nacisk na 

palce. Samoprzylepny.

Made of sheep leather with peccary finish and soft, flat 
latex lining. Stops the foot from slipping down the shoe, 

reduces pressure exercised on toes. Self-adhesive.

UNIVERSAL

UNIVERSALUNIVERSAL

Kod 665/69

STOPPER LEATHER&LATEX 
HAMULEC STOPY SKÓRA -  LATEX

Wykonany z naturalnej skóry i lateksowej, miękkiej, 
płaskiej pelotki. Hamuje zsuwanie stopy w obuwiu, zm-
niejsza nacisk na palce. Zalecany przy bólach śródstopia 

i do butów na wysokim obcasie. Samoprzylepny.

Made of natural leather and soft, flat latex lining. Stops 
the foot from slipping down the shoe, reduces pressure 
exercised on toes. Recommended in case of pain in mid-

dle of feet and for high heel shoes. Self-adhesive.

≈2,6 mm

≈2,6 mm

HAMULCE / STOPPERS 
ZAPIĘTKI / 

HEEL PROTECTORS

S/M-L/XL

S/M-L/XL

UNIVERSAL



www.coccine.eu50

EKSPOZYTORY / DISPLAYS

HAMULCE / STOPPERS

Kod 665/68

GEL STOPPERS 
HAMULEC ŻELOWY

Wykonany z miękkiego, sprężystego i przezroczystego 
żelu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie. Zapobiega 
przesuwaniu się stopy do przodu oraz amortyzuje nacisk 
na palce, a także zapobiega rozciąganiu i wrzynaniu się 
w skórę pasków sandałów.

Made of soft, elastic and transparent gel. Recommend-
ed for high heel shoes. Prevents the feet from sliding to 
the front and absorbs toe pressure, also preventing the 
stretching of and pinching by sandal straps.

Kod 665/68/2

ADHESIVE GEL STOPPERS
HAMULEC STOPY SAMOPRZYLEPNY

Wykonany z miękkiego, sprężystego, przezroczystego 
żelu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie. Zapobie-
ga przesuwaniu się stopy i amortyzuje nacisk na palce. 
Należy umieszczać w obuwiu na powierzchni czystej 
i odtłuszczonej.

Made of soft, elastic, transparent gel. Recommended for 
high heel shoes. Prevent foot slipping and absorbs toe 
pressure. Place on clean and degreased shoe surface.

“JULIA” COCCINE PREMIUM
“JULIA” METAL DISPLAY WITH 

SHELVES OR HOOKS 
KOD: 20/111

185 cm x 56 cm x 35 cm 

SMALL “JULIA” METAL DISPLAY
FOR INSOLES OR COSMETICS
“JULIA” MAŁA NA WKŁADKI

LUB KOSMETYKI
KOD: 622/37/06

SMALL PLEXI DISPLAY “WALDI”
“WALDI” NA ŻELKI LUB KOSMETYKI
KOD: 622/39/01
44 cm x 25 cm x 22,5 cm

“WIKTOR” NA SZNURÓWKI
WIKTOR DISPLAY FOR LACES

KOD: 622/37/03
61 cm x 30 cm x 20 cm

TEKTUROWY “COMFORT”
SMALL COUNTER DISPLAY MADE 
OF CARDBOARD
KOD: 622/40/26
28cm x 20cm x 15cm

UNIVERSALUNIVERSAL
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EKSPOZYTORY / DISPLAYS

WSPÓŁPRACA I ZAMÓWIENIA
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszymi produktami – możecie złożyć zamówienie 
mailem na dakoma@dakoma.com.pl, faxem: +48 22350 72 22 lub u naszego przedstawiciela 
w swoim regionie. Towar wysyłamy naszym kurierem w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania 
zamówienia. Można również odebrać go osobiście. Jeśli chcesz otrzymać stojak ekspozycyjny 
– skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub napisz o tym w Zamówieniu. Jeśli chcesz 
otrzymać ulotki informacyjne lub inne materiały – skontaktuj się z przedstawicielem handlowym 
lub napisz o tym w Zamówieniu.

COOPERATION AND ORDERING
When you are interested in our products please submit your order or question at dakoma@dako-
ma.com.pl. In addition, we are able provide our foreign partners with promotion materials, such 
as counter displays, as well as printed materials (catalogues, booklets, leaflets,  gadgets), which 
help to serve customers more efficiently. We are flexible company and always open to new partners  
and modes of cooperation. 

DZIAŁ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

KOORDYNATOR RYNKU:
tel. +48 608 510 278, email:  bydgoszcz@dakoma.com.pl   

REGIONY:   
woj. podkarpackie, małopolskie 
tel. +48 696 408 554, email: rzeszow0@dakoma.com.pl
woj. małopolskie, śląskie
tel. +48 694 451 172, email: slask0@dakoma.com.pl 
tel. +48 501 373 678, email: slask1@dakoma.com.pl
woj. dolnośląskie
tel. +48 668 186 752, email: wroclaw0@dakoma.com.pl    
woj. wielkopolskie, lubuskie
tel. +48 600 919 515,  email: poznan0@dakoma.com.pl 
tel. +48 696 408 544,  email: poznan1@dakoma.com.pl   
woj. zachodniopomorskie
tel. +48 698 493 320, email: szczecin0@dakoma.com.pl

   
woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie
tel. +48 660 215 850, email: polnoc0@dakoma.com.pl
woj. łódzkie, świętokrzyskie
tel. +48 608 642 841, email: lodz0@dakoma.com.pl
woj. mazowieckie
tel. +48 602 648 018, email: warszawa0@dakoma.com.pl
woj. lubelskie
tel. +48 696 408 555, email: lublin0@dakoma.com.pl
woj. pomorskie
tel. +48 696 408 549, email: gdansk@dakoma.com.pl



www.coccine.eu52


