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Obuwie SIKA 7185 Optima LBS - białe
 

Cena: 327,66 pln

Opis słownikowy

Producent SIKA

Opis produktu
 

Obuwie SIKA 7185 Optima LBS 

Właściwości:

- elastyczne, wykonane z naturalnej skóry klapki
- antypoślizgowa i absorbująca drgania podeszwa
- wyjątkowy komfort, szerokie w palcach
- naturalna temperatura wewnątrz buta
- buty lekkie, wygodne, łatwo przepuszczają powietrze
- wkładka LBS - pianka pokryta cielęcą skórą

Kolor: biały

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 7-10 DNI.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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Parametry

Rozmiar 35 (0,00 pln), 36 (0,00 pln), 37 (0,00 pln), 38 (0,00 pln), 39 (0,00 pln), 40 (0,00 pln), 41 (0,00
pln), 42 (0,00 pln), 43 (0,00 pln), 44 (0,00 pln), 45 (0,00 pln), 46 (0,00 pln)
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Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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