Talpbetét kínálatunk

Különleges talpbetétek

Különleges talpbetéteink egyedlülálló tulajdonságokkal bírnak. Mindegyikre közösen jellemző az
antibakteriális fedőréteg, szag-, és izzadságelnyelés. Könnyű szerkezetük műanyagból vagy parafából
készül, mindennapi használatra még érzékeny lábúaknak is ajánlott.
ÚJ!

ÚJ!

Aerosorb talpbetét piros
Kiváló terheléselosztású lágy betét.
Érzékeny lábra, sarokcsont kinövés
esetén, sportoláshoz és állómunkát
végzőknek ajánlott.

ÚJ!

Aerosorb talpbetét lime zöld
Kiváló terheléselosztású extra könnyű
és lágy betét, enyhe memóriafunkcióval.Érzékeny lábra, sportoláshoz,
állómunkát végzőknek ajánlott.

8800 .-Ft

Sanitized betét 3/4-es méret
Rövidített Sanitized betét, tulajdonságai megegyeznek a teljes
talp méretűével.

Antishock memóriahabos betét
Már az első lépésnél felveszi a
talp formáját, kiváló formatartó és
kényelmes,ezért cukorbetegek is
használhatják.

Sanitized talpbetét teljes méret
Ezüst-ionos textíliával antibakteriális,gombásodás,izzadás elleni
réteggel készülő betét,műanyag
alappal.

8800 .-Ft

8000 .-Ft

Diabétesz talpbetét
Cukorbetegeknek rendkívül érzékeny
lábra készült speciális betét.

Szilikon sarokék
A lágy szilikon kiválóan használható
érzékeny/fájdalmas sarokhoz,
sarokcsont kinövés esetén. Komfortos
járást biztosít saroklépésnél is.

Szilikon talpbetét
Érzékeny lábra ajánlott szilikon
betétünk járás közben elnyeli az
ütődést, kényelmes puha járást
biztosít.

Egyedi gipszmintavétellel készül.

Méretek: S,M,L,XL

Méretek 37-39 / 40-45

4930 .-Ft

8400 .-Ft

Műanyag - thermoplasztikus talpbetétek

2990 .-Ft

4930 .-Ft

4990 .-Ft

Általános, kényelmi betétek mindennapi használatra. Speciális alacsony hőmérsékletre lágyuló
műanyag az alapjuk, amely megkönnyíti a lábhoz igazítást. Jó teherelosztó képességűek, könnyűek és
többféle fedőanyaggal készülnek használattól függően.
Használhatók a hétköznapokban, túrázáshoz, kiránduláshoz, sportoláshoz.

Sport talpbetét harántemeléssel
Túracipőkbe, kirándulásra, hosszú
utakra ajánlott rugalmas sport talpbetét.

4975 .-Ft

Sport talpbetét harántemelés nélkül
Harántemelés nélküli talpbetét sportoláshoz,hétköznapi használatra.

Fém és gyermek talpbetétek

4125.-Ft

Thermoplasztikus betét
Laticel emeléssel és sertésbőr
borítással készül hétköznapi használatra.

Saroklyukas Starflex betét
Sarokcsont kinövés esetére készített
speciális talpbetét, saroklyukasztással. Laticel borítás az érzékeny és
fájós sarok védelmére.

Egyedi méretre készül.

Egyedi méretre készül.

7800 .-Ft

8700 .-Ft

Rozsdamentes acél vagy alumínium talpbetét főleg nagyobb testsúlyú személyeknek ajánlott.
Tartós, jó teherbíró képességűek,de érzékeny lábúaknak és cukorbetegeknek nem szabad használni.
A betétek egyedileg készülnek többféle borítással: laticel, sertésbőr,különféle habok. Saroklyukasztás
igény szerint megoldható. Minden talpbetét haránt és keresztboltozat emeléssel kerül kialakításra.
A fém alapanyag miatt nem méretsorozatos, csak egyedileg tudjuk készíteni.

Acél talpbetét
Rozsdamentes betét, igény szerint
saroklyukasztással, választható
fedőréteggel.
Csak egyedi méretre

5440 .-Ft -tól

Alumínium talpbetét
Könnyített fémbetét igény szerint
saroklyukasztással, választható
fedőréteggel.
Csak egyedi méretre

5440 .-Ft -tól

Alumínium sajkabetét
Különösen alkalmas a sarokcsont,
a láb varus vagy valgus állásának
korrekciójára.
Csak egyedi méretre

7940 .-Ft

Műanyag gyermek sajkabetét
Csecsemők és gyermekek részére
készített egyedi talpbetét natúr színben vagy választható fóliával.
Egyedi méretre készül, belépőhabbal

8120 .-Ft

Számítógépes talpnyomásmérés

A láb vizsgálat során egy nyomáselemzési térkép segítségével részletes és pontos képet készítünk a lábról,
statikus méréssel. Statikus mérésnél a nyomásérzékelő lapra először mezítláb, majd az időközben elkészült
betéttel rá kell lépni. Bővebb információ a www.gysgy.hu honalpon.
Talpnyomás mérés csak a Pillangó Egészségcentrumban!
Időpontegyeztetés telefonon vagy honlapunkon.
Ár: 2400.-Forint (betétet nem tartalmaz!)

Vállaljuk talpbetétek beépítését hozott szandálba, nyári cipőbe, papucsba!

Áraink:
Beépítés cipőbe, szandálba: 2940 - 3940.- / pár
Saroklyukasztás, laticel: 400.-/pár
Betétjavítás - igazítás: 720.-/pár
Betét bőrözés: 755.-/pár
EVA borítás teljes talpon: 735.-/pár
A kínálatunkban szereplő talpbetétek árai csak az alap kiszerelésre vonatkoznak és
nem tartalmaznak extra tartozékot vagy kialakítást!
Az árak visszavonásig érvényesek.

GYSGY REHA KFT. Talpbetét műhely
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