WKŁADKI DO OBUWIA/ INSOLES
KLASYCZNIE I ELEGANCKO / COMFORT & STYLE
Kod 665/50

35/36 - 45/46

PECCARY ON CORK

3 mm

PEKARI NA KORKU

ELEGANCE

Wkładka z najwyższej jakości skóry owczej oraz naturalnego korka. Gwarantuje wygodę dzięki izolującym 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 665/51

LEATHER ADHESIVE

36 - 46

0,8 mm

36 - 46

2,6 mm

SKÓRZANA WKLEJANA
ELEGANCE

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 665/52

LEATHER ON LATEX

SKÓRZANA NA PIANCE

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.
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ELEGANCE

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.

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
WYGODNIE I STYLOWO / COMFORT & STYLE
35/36 - 45/46

Kod 665/53

3 mm

LEATHER ON CORK

SKÓRZANA NA KORKU
ELEGANCE

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. Poprawia 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 preventing 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.

ELEGANCE

35/36 - 45/46

2,8 mm

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.

UP

1.

2.

LATEX

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.

DOWN

Kod 665/55
36 - 46

2,6 mm

PECCARY ON LATEX

ELEGANCE

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, ﬂeshiness, 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.
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WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
KLASYCZNIE I ELEGANCKO - SERIA ELEGANCE / CLASSIACAL EELEGANCE
Kod 665/56

PECCARY ADHESIVE

35/36 - 45/46

1,2 mm

35/36 - 45/46

2 mm

PEKARI SAMOPRZYLEPNA
ELEGANCE

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 665/57

ANTIC GENUINE LEATHER

ANTYCZNA SKÓRA JUCHTOWA

UP

1.

2.

DOWN

Kod 665/59

LEATHER PREMIUM ON LATEX

ELEGANCE

Wkładka ze szlachetnej, grubej skóry bydlęcej. Do jej garbowania używa się garbników roślinnych 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 appearance of their shoes.

35/36 - 45/46

2,6 mm

SKÓRA PREMIUM NA LATEKSIE

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-absorption and insulation, improves the comfort of walking. Protects shoe lining.
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ELEGANCE

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.

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
HIGIENA I KOMFORT / HYGIENE & COMFORT
3,5 mm

36 - 46

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.

UP

HYGENIC

Kod 665/10

1.

2.
LATEX

DOWN

ANTIBACTERIAL insole containing SILVER BIOACTIVE with longlasting pine scent, which has properties 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.

36 - 46

Kod 665/11

3 mm

ALOE VERA

36 - 46

HYGENIC

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 665/14
35/36 - 45/46

ANTISEPTIC SANITIZED

3 mm

ANTYSEPTYCZNA SANITIZED

HYGENIC

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 antifungal 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.

www.coccine.eu

35

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
COMFORT & HYGIENE / KOMFORT I HIGIENA
Kod 665/21

REFRESH EXTRA

36/38 - 42/44

1,2 mm

36 - 46

5 mm

36 - 46

6 mm

HYGENIC

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 665/26

COMFORT SPORT

HYGENIC

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 665/27

MEMORY COMFORT

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.
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HYGENIC

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.

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
HIGIENA I KOMFORT / HYGIENE & COMFORT
36 - 46

Kod 665/29

3,2 mm

ACTIFRESH

HYGENIC

Wkładka antybakteryjna o świeżym zapachu. Actifresh składa się z trzech warstw: tkaniny wierzchniej 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.

36 - 46

24-36
UNIVERSAL

4 mm

Kod 665/73

SPORT-SANITIZED

HYGENIC

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 turystycznych 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 665/74
36 - 46

SPORT ULTRA & ACTIVE CARBON

4 mm

HYGENIC

SPORT ULTRA Z AKTYWNYM WĘGLEM
Wykonana z pianki lateksowej z węglem aktywnym oraz tkaniny dystansującej o specjalnej, warstwowej 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 multilayered 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.
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WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
HYGENIC/ WINTER
Kod 665/141

3 mm

35/36 - 45/46

COOL & FRESH

HYGENIC

Wykonana z pianki lateksowej, pokryta specjalną tkaniną z termoaktywnych włókien poliestrowych,
które spełniają zadanie wentylacji i utrzymania suchej powierzchni skóry. Technologia opatentowana w USA. Daje przyjemne odczucie świeżości, zatrzymując wilgoć z dala od stopy. Innowacyjne 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 improves comfort and air circulation in footwear. Edged. It can be washed manually at the temperature
of 30°C.

Kod 665/162

GEL BALLET

UP

1.

2.

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.

POLAR ON LATEX

36-46
UNIVERSAL

HYGENIC

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 przesuwaniu stopy w obuwiu. Welurowa tkanina na wierzchu wkładki zapewnia utrzymanie jej w pożądanej
świeżości i suchości. Perfekcyjna wygoda chodzenia. Można prać w letniej wodzie.

Kod 665/18

3-6 mm

34 - 40

DOWN

36 - 46

4,5 mm

POLAR NA LATEKSIE

The insole consists of three layers: polar fabric and two kinds of latex. The middle layer is impregnated 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.
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WINTER

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.

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
WINTER
35/36 - 45/46

Kod 665/42

3 mm

MERINO WOOL

WEŁNA MERYNOSA

WINTER

Warstwa wierzchnia wykonana jest z 100 % wełny owczej merynos, która dzięki swoim naturalnym 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 inside the shoe.

Kod 665/43
36-46
UNIVERSAL

36 - 46

3,5 mm

ALUMINIUM PREMIUM
ALUMINIOWA PREMIUM

WINTER

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 prolongs 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.

36 - 46

Kod 665/45

4 mm

WOOL ON LATEX

WINTER

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 stopy. 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.
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WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
WARMTH FOR WINTER TIME / CIEPŁO NA CZAS ZIMY
Kod 665/46

ALUMINIUM SILVER

36 - 46

4 mm

36 - 46

3,1-3,2 mm

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.

WINTER

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%.

Kod 665/47

WOOL ALUMINIUM EXTRA

WEŁNA NA ALUMINIUM EXTRA

WINTER

Wkładka termoizolacyjna, trójwarstwowa, zapewniająca wyjątkowe ciepło, zapobiegająca jego utracie 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 665/48

ALU COMFORT

36 - 46

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.
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WINTER

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 amortyzację, zapobiegając bólom stóp i kręgosłupa.

4 mm

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
SZACUNEK DLA PLANETY ZIEMIA / RESPECT FOR EARTH
Kod 665/31

3,5 mm

35/36 - 45/46

CORK & LATEX WITH ACTIVE CARBON

KORKOWA KRYTA LATEKSEM Z WĘGLEM AKTYWNYM

CORK & LATEX
WITH ACTIVE CARBON
UP

SHOE INSOLE
KORKOWA KRYTA LATEKSEM
WĘGLEM AKTYWNYM

1.

ECO

ECO

LATEX

2.
CORK

DOWN

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 thermoinsulation and shock-absorbing layer. Recommended in case of substantial burden on feet, e.g.
obesity, standing work or walking on hard ground.

Kod 665/32
2,5 mm

35/36 - 45/46

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.

LINEN & CORK
SHOE INSOLE

UP

ECO

KORKOWA KRYTA LNEM
1.

ECO

2.

CORK

DOWN

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 665/44
35/36 - 45/46

3,5-4,5mm

FROTTE BAMBOO & COCONUT

ECO

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).
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WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
BASIC FEET CARE / PODSTAWOWA DBAŁOŚC O STOPY
Kod 665/15

LATEX YELLOW & GREEN

3,2 mm

35/36 - 45/46

ŻÓŁTO-ZIELONY LATEKS

BASIC

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 665/17

ANTIPERSPIRANT PERFORATED
PRZECIWPOTLIWA PERFOROWANA Z WĘGLEM AKTYWNYM

36-46
UNIVERSAL

36 - 46

3,3 mm

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.

BASIC

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 665/81

IMPREGNATED FELT

36 - 46

4,0-4,2 mm

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

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

WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
BASIC
Kod 665/82
35/36 - 45/46

2,9-3,2 mm

ITALIAN FELT

FILC WŁOSKI

BASIC

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 thoroughly 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
36 - 46

6-7 mm

THICK FELT
GRUBY FILC

BASIC

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.

Kod 665/80
36 - 46

FELT

4 mm

BASIC

FILCOWA
Wykonana z ﬁlcu, prosta, lekka, doskonale izolująca stopę przed zimnem. Zapewnia właściwą temperaturę 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.
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WKŁADKI DO OBUWIA / INSOLES
BASIC
Kod 665/131

34 - 40
41 - 46

WHITE FROTTE

UP

BASIC

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.

3 mm

1.

2.
LATEX

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

WKŁADKI PROFILAKTYCZNE / ANATOMIC LINE
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ / IT’S BETTER TO PREVENT THAN CURE

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 application of a selected prophylactic insole, separator or support element will alleviate ailments and prevent complications.

Całą ofertę wkładek znajdzesz na www.coccine.eu / Full range of prophylactical insoles you’ ll ﬁnd on www.coccine.eu
Kod 668/04

pec

car

LATEX

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 właściwościach SHOCK ABSORBER. Zapewniają komfort podczas chodzenia. Mogą być stosowane w proﬁlaktyce 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-vibrations, 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.

HDPE

max 8,0 mm
36 - 46
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min 2,3 mm

LATEX

y

WKŁADKI PROFILAKTYCZNE /
PROPHYLACTIC INSOLES
ANATOMIC LINE
pec

Kod 668/06

car

y

AXEL

LATEX

Wkładki proﬁlaktyczne AXEL przeznaczone dla osób ze stopami z płaskostopiem poprzecznym 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 podczas 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.

HDPE
LATEX

max 11,0 mm
35 - 46

velo

ur

pec

min 1,5 mm

AXEL preventive insoles intended for people with transverse and longitudinal ﬂat feet. Specialist insoles with length of § – with a latex metatarsal pelota and with support of the longitudinal 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

car

y

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.

STICK

LATEX

35 / 36
41/ 42

max 6,5 mm

IDA preventive semi-insoles – specialist semi-insoles with pelota, support gently the transverse 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 proﬁled 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.

min 1,1 mm

Kod 668/16

POLYMER
GEL

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 przebywających 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.

max 6,0 mm

41/ 46
36 / 40 min 3,0 mm

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.
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WKŁADKI DOCINANE / INSOLES OUT OF SIZE
DUŻA | MAŁA STOPA / BIG & SMALL FOOT

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
24-36
• Sport-sanitized 665/73/24-36
UNIVERSAL

19 - 35
UNIVERSAL

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
47 - 50
UNIVERSAL
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HEEL PADS / PODPIĘTKI
Kod 665/93

Kod 665/941

CORK HEEL PAD

HEEL PAD LATEX & PECCARY

PODPIĘTKA KORKOWA

PODPIĘTKA LATEKS PEKARI

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.

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

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

S-M
L - XL

S-M
L - XL

Kod 665/91

Kod 665/97

HEEL PAD LEATHER & CORK

HEEL PAD PECCARY & CORK

PODPIĘTKA KOREK SKÓRA

KOREK PEKARI

Wykonana z dwóch warstw: korka i skóry naturalnej.
Podnosi piętę w bucie. Chroni przed otarciami. Szczególnie zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na płaskie lub konieczności dopasowania wysokości
zapiętka do stopy.

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

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.

Made of natural cork, finished with beautiful, delicate 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.

S-M
L - XL

S-M
L - XL

Kod 665/94

Kod 665/92

HEEL PAD LEATHER & LATEX

HEEL PAD CORK & LATEX

PODPIĘTKA LATEKS SKÓRA

PODPIĘTKA KOREK LATEKS

Wykonana z dwóch warstw: miękkiej, lateksowej pianki
i skóry naturalnej. Chroni wrażliwe, bolesne pięty. Zalecana przy zmianie obuwia o wysokim obcasie na płaskie.
Amortyzuje wstrząsy. Samoprzylepna.

Pianka lateksowa, perforowana na korku naturalnym. 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 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.

S-M
L - XL

Perforated latex foam on natural cork. Improves the position of heel, protects it from abrasion. Absorbs pressures,
securing additional protection from moisture. Particularly recommended, when changing from high heels to ﬂat
sole. Self-adhesive.

S-M
L - XL
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SEMI INSOLES & HEELPADS/
PÓŁWKŁADKI I PODPIĘTKI
Kod 665/16/93

Kod 665/16/92

HEEL PAD GEL ANATOMIC

HEEL PAD GEL AIR

PODPIĘTKA ŻELOWA GEL ANATOMIC

PODPIĘTKA GEL AIR

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

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

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

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

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Kod 665/64

Kod 665/60

SEMI-INSOLES PECCARY

SEMI-INSOLES LATEX
PÓŁWKŁADKA LATEXOWA

PÓŁWKŁADKA PEKARI NA LATEKSIE

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

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

Made of two types of perforated latex, coated with viscose fabric. Soft and very durable. Effective adjustment
of shoes to non-standard size feet. Alleviates the discomfort connected with thin soles or sensitive feet. Particularly recommended for high heel shoes.

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.
≈ 3 mm

≈ 2,8 mm
S-M
L - XL

S-M
L - XL

Kod 665/62

Kod 665/90/05

SEMI-INSOLE LEATHER ON
LATEX

VELOUR HEEL PROTECTOR

PÓŁWKŁADKA SKÓRA NA LATEXIE

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.

ZAPIĘTKA WELUROWA

Wykonana z lateksowej pianki, wykończona naturalną
skórą. Skutecznie pomaga dopasować obuwie do niestandardowego 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. Effective 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 insulation from cold sole. Particularly recommended for
high heel shoes.
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≈2,6 mm

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.

S-M
L - XL
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UNIVERSAL

ZAPIĘTKI /
HEEL PROTECTORS

HAMULCE / STOPPERS

Kod 665/90

Kod 665/67

HEEL PROTECTOR GOAT
LEATHER

STOPPER LATEX PECCARY

ZAPIĘTKA KOZIA SKÓRA - LATEKS

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.

HAMULEC STOPY LATEX - PEKARI

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.

≈2,6 mm

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.

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.
UNIVERSAL

S/M-L/XL

Kod 665/16/801

GEL STRIPS & DISCS

Kod 665/69

STOPPER LEATHER&LATEX

ŻELKI OCHRONNE

HAMULEC STOPY SKÓRA - LATEX

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 odtłuszczoną powierzchnię.
5 elementów: 2 paski, 3 płatki

Wykonany z naturalnej skóry i lateksowej, miękkiej,
płaskiej pelotki. Hamuje zsuwanie stopy w obuwiu, zmniejsza 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 middle of feet and for high heel shoes. Self-adhesive.

Self-adhesive, made of soft, elastic gel. Recommended
for high heel shoes, protect the feet from pressure exercised by straps, thick seams and rivets. Stick on dried
and degreased surface.
5 elements: 2 strips, 3 patches

UNIVERSAL

UNIVERSAL

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

Kod 665/68/3

GEL HEEL PROTECTORS

GEL STOPPER ULTRATHIN

ZAPIĘTAKA ŻELOWA DUŻA/MAŁA

HAMULEC STOPY ŻELOWY ULTRACIENKI

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

Wyjątkowo cienki (ok 1,2 mm), samoprzylepny, wykonany ze sprężystego, przezroczystego żelu. Niewidoczny
w obuwiu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie, odkrytych i mocno dopasowanych.

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.

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.

≈2,6 mm
S/M-L/XL

UNIVERSAL
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HAMULCE / STOPPERS
Kod 665/68

Kod 665/68/2

GEL STOPPERS

ADHESIVE GEL STOPPERS

HAMULEC ŻELOWY

HAMULEC STOPY SAMOPRZYLEPNY

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.

Wykonany z miękkiego, sprężystego, przezroczystego
żelu. Zalecany do obuwia na wysokim obcasie. Zapobiega 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.

Made of soft, elastic and transparent gel. Recommended 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.

UNIVERSAL

UNIVERSAL

EKSPOZYTORY / DISPLAYS

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

SMALL ““JULIA” METAL DISPLAY
FOR INSOLES OR COSMETICS
“JULIA” MAŁA NA WKŁADKI
LUB KOSMETYKI
KOD: 622/37/06
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SMALL
SMA PLEXI DISPLAY “WALDI”
“WALDI” NA ŻELKI LUB KOSMETYKI
“WA
KI
KOD: 622/39/01
KOD
44 cm
c x 25 cm x 22,5 cm

““WIKTOR” NA SZNURÓWKI
Ó
WIKTOR DISPLAY FOR LACES
KOD: 622/37/03
61 cm x 30 cm x 20 cm

www.coccine.eu

“JULIA” COCCINE PREMIUM
“JULIA” METAL DISPLAY WITH
SHELVES OR HOOKS
KOD: 20/111
185 cm x 56 cm x 35 cm

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@dakoma.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
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