AKCESORIA / ACCESSORIES
SZCZOTKI / BRUSHES
SHOE BRUSH FOR WAX APPLICATION /
MAZAKI

POLISHING BRUSH / SZCZOTECZKA DO
POLEROWANIA

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

kod 621/12

kod 621/2
kod 621/3

Smooth leather

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 621/12

SKÓRA LICOWA

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.

Smooth leather

Classic brushes for traditional shoe wax. Their size is always similar, but wooden kod 621/111
ﬁnishing and hair are different.
kod 621/11
Personal logo service.

SKÓRA LICOWA

Klasyczne szczoteczki do nakładania tradycyjnej pasty, rozmiar zawsze podobny,
różnią się wykończeniem drewna i włosiem.
Grawerujemy szczotki personalizowanym logo klienta.

kod 621/5

Kod 621/16/100

HORSE HAIR POLISHING BRUSH /
S ZCZOTECZK A D O P O L E R O W A N I A
Z KOŃSKIM WŁOSIEM
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Smooth leather

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.
Rozmiar:
Personal logo service.
16 cm

SKÓRA LICOWA

Wygodna w użyciu oraz trwała szczoteczka z 100% końskim włosiem. Nieoceniona 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 właściwości. Zalecamy stosowanie jej wraz z preparatami naszych marek COCCINE
oraz COCCINE HOME LINE.
Grawerujemy szczotki personalizowanym logo klienta.

AKCESORIA / ACCESSORIES
SZCZOTKI / BRUSHES

Suede & Nubuck

ZAMSZ I NUBUK

Kod 621/61/6

kod 621/6

kod 621/16

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 cleaning not to tear out the hair of leather, as this shall irrevocably destroy it.
Rozmiar:
16 cm

Kod 621/61

Suede & Nubuck

ZAMSZ I NUBUK

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.
Rozmiar:
7 cm

Suede & Nubuck

ZAMSZ I NUBUK

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.
Rozmiar:
5 cm

Kod 620/10/02

Smooth leather

SKÓRA LICOWA

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 protects your hands against dirt. It is very durable - washed and properly stored can
be used many times.

www.coccine.eu
w
ww.ccoccine.eeu
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AKCESORIA / ACCESSORIES
PRAWIDŁA / SHOE TREES
CEDAR SHOE TREES / PRAWIDŁA CEDROWE
KOD: 624/08

WOODEN SHOE TREES / PRAWIDŁA DREWNIANE
KOD: 624/06

35/36 - 45/46

35/36 - 45/46

CEDAR SMELL / ZAPACH CEDRU
PLASTIC FOLDING SHOE TREES /
PRAWIDŁA PLASTIKOWE SKŁADANE
KOD: 624/03
35/36 - 45/46

PLASTIC SHOE TREES/PRAWIDŁA PLASTIKOWE
KOD:624/09
S/M - L/XL

Grawerujemy prawidła drewniane personalizowanym logo klienta.
Personal logo service on cedar and wooden shoe trees.

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 materiału, mogą służyć również jako całodniowe stopki do chodzenia.
Try socks for shoes is a practical solution for people who want to avoid undesirable 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.

UNIVERSAL

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.

S/M - L/XL
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PLASTIC SHOE TREES FOR BOOTS /
PRAWIDŁA AUTOMATYCZNE DO KOZAKÓW
624/02/01D
UNIVERSAL

AKCESORIA / ACCESSORIES
ŁYŻKI / SHOE HORNS
PLASTIC SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA PLASTIKOWE

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

LONG / DŁUGA / 600 mm
KOD: 623/01/03

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

VERY LONG / BARDZO DŁUGA / 650 mm
KOD: 623/01/04

Dostępne w kolorze złotym i czarnym. / Available gold and black colour.

METAL SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA METALOWE

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

MAXI / 640 mm
KOD: 623/02/640

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

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

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

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

WOODEN SHOE HORNS / ŁYŻKI DO OBUWIA DREWNIANE
Woskowane, drewno naturalne / Waxed, natural wood 380 mm
KOD: 623/03/380
Grawerujemy łyżki drewniane personalizowanym logo klienta.
Personal logo service.

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)

UNIVERSAL

www.coccine.eu
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