Talpbetét kínálatunk
Érvényes 2020.03.01-től ; A feltüntetett árak 1 párra vonatkoznak.

Méretsorozatos talpbetétek
ÚJ!

ÚJ!

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

Antishock memóriahabos betét
Már az első lépésnél felveszi a
talp formáját, kiváló formatartó és
kényelmes. Hétköznapi használatra.

12.300 Ft

12.300 Ft

B-300 Szendvicsszerkezetű talpbetét
Teljes méretű talpbetét, mindennapi használatra.
18-45 méretekig.

4.440 Ft

Acél vagy alumínium sajkabetét
Különösen alkalmas a sarokcsont, a láb varus vagy valgus
állásának korrekciójára.

13.000 Ft

Starflex-Globus thermoplasztikus
betét
Hőre lágyuló műanyag betét,
amely a helyszínen könnyen és
gyorsan alakítható.

12.990 Ft

Carbon talpbetét teljes méret
Szénszálas textíliával, antibakteriális, gombásodás és izzadás elleni
réteggel készülő betét,műanyag
alappal.

7.900 Ft

Méretsorozatos szilikon sarokék
A lágy szilikon kiválóan használható érzékeny/fájdalmas sarokhoz, sarokcsont kinövés esetén.
Komfortos járást biztosít.
Méretek: S,M,L,XL

Méretsorozatos parafa sarokék
Sarokemelő párna, valódi bőr
felső résszel valamint parafa
alsó résszel. Rugalmassága
kényelmessé teszi a laposabb
talpú cipőket is.

Szilikon talpbetét
Érzékeny lábra ajánlott szilikon
betétünk járás közben elnyeli az
ütődést, kényelmes puha járást
biztosít. Méretek 37-39 / 40-45

Adaptálható alumínium vagy acél
talpbetét

RehaPed P-180 talpbetét harántemeléssel, sarok könnyítéssel

Rehaped P-182 3/4-es talpbetét

2.990 Ft

1.490 Ft

Alumínium vagy rozsdamentes acélbetét, igény szerint saroklyukasztással, 1/1-es (teljes talpfelületű) talpválasztható fedőréteggel.
betét, bőr borítással.

13.000 Ft

4.990 Ft

4.990 Ft

3/4-es (nem teljes talpfelületű)
talpbetét, bőr borítással.

4.200 Ft

P-183 1/1-es harántemeléssel és sarok
könnyítéssel
1/1-es (teljes talpfelületű)
talpbetét hab anyagból.

4.990 Ft
Egyedi méretvétellel készülő talpbetétek

Diabétesz talpbetét
Cukorbetegeknek rendkívül
érzékeny lábra készült speciális
betét.

Thermoplasztikus betét
Műanyag talpbetét laticell
emeléssel és sertésbőr borítással
készül hétköznapi használatra.

Egyedi gipszmintavétellel készül.

12.500 Ft

10.800 Ft

Szendvicsszerkezetű talpbetét egyedi
mérettel
Teljes méretű talpbetét, mindennapi használatra, egyedi
méretvétellel készül.

8.900 Ft
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Szolgáltatások
Számítógépes talpnyomásmérés

2.400 Ft/alkalom

Tartozékok
Bt-11 Saroklyukasztás
Bt-13 Laticel
Bt-15 Sarokszeg vagy tépőzár
Bt-17 Végig laticel
Bt-18 Aerosorb borítás /piros,zöld,drapp/
Bt-19 Sertésbőr borítás

600 Ft/db
600 Ft/db
300 Ft/db
1.000 Ft/db
1.500 Ft/db
1.200 Ft/db

Betétigazítás + anyag
Kezelő cipő
AJ-20 Hallux-valgus sin

Kezelő cipő
Speciális lábbeli gördülőtalppal,
szivacsos béléssel és tépőzárral.
Külön női és férfi modellben.

6.500 Ft
Vényes termékek
Gyermek lúdtalpbetét
J-10 TTT neuropathias és
diabéteszes lábra
J-15

1.000 + anyag
6.500/db
3.445/db

AJ-20 Hallux-Valgus kezelő
A nagy lábujj jellegzetes eltorzulása (azaz a bütyök) és az ebből
eredő fájdalom megelőzésére
használható eszköz.

3.445 Ft

J-10 TTT talp ágy neuropátiás/
diabéteszes lábra
Különleges talpbélés a rendkívül
érzékeny diabéteszes lábhoz

14.605 Ft / 2.921 Ft

Teljes ár
8.128 Ft /pár

Vényes ár
Térítési díj 4.064 Ft /pár

14.605 Ft /db

Térítési díj 2.921 Ft /db

15.875 Ft /db

Térítési díj 3.175 Ft /db

J-10 illetve J-15 kihordási időre rendelhető, mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldaliságot
fel kell tüntetni.
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