EL - X (tylko męski)

M38-50

x

x

V-BI, Alitza, Alitza Loop,
Entrada, VI-S (tylko damski)

W34-42

x

x

Classic, Classic Fresca (tylko
damski)

W34-42

x

x

M38-50, W34-42

x

Jaya/Jaya LR (tylko damski)

W34-42

x

KSO TREK

M38-47

x

TREKSPORT

M40-47, W35-42

x

Trek Ascent

KSO / KSO EVO

x

running

fitness

treninig przekrojowy
- crossfit

casual

Sporty wodne
ogólnie

Obuwie
ogólnosportowe,
rekreacyjne

Casual, obuwie na co
dzień

Sporty walki
przekrojowe,
chwytane

Sporty walki
uderzane

CrossFit, intensywny
trening przekrojowy

Fitness, aerobic,
siłownia

Outdoor, lekki
trekking, wycieczki,
podróże

Bieganie rekreacyjne,
bieżnia, krótki
dystans, lekka
atletyka

Bieganie trailowe

Bieganie w
warunkach miejskich

Rehabilitacja,
odnowa, max-feel

Dostępna, przewidziana
przez producenta
rozmiarówka

Nazwa modelu

Tabela zastosowania modeli obuwiaVibram Fivefingers
Modele z kolekcji damskiej i męskiej
Rodzaj aktywności

x
x

x

x

M40-47, W35-42

x

TREK PRO (model ocieplony, z
membraną, tylko męski)

M40-47

x

TREK FLIP (tylko męski)

M40-47

x

Bikila, Bikila LS , Bikila EVO

M38-50, W34-42

x

x

x

KMD, KMD LS , KMD EVO

M40-47, W36-42

x

x

x

Spyridon, Spyridon LS ,
Spyridon MR

M40-47, W36-42

x

x

T-MUD

M40-47, W36-42

x

x

LONTRA LS *, Lontra WP
(obuwie ocieplona, z
membraną)

M40-47, W36-42

x

x

Seeya, Seeya LS

M40-47, W36-42

x

Maiori

M40-47

x

CTV Hemp

M40-47

x

Signa

x

x

M40-47, W36-42

x

x

x

Speed KIDS (dziewczynka i
chłopiec), V-ON KIDS

29-35

x

x

x

Sprint KIDS (dziewczynka)

29-34

x

x

x

x

x

Co oznaczają symbole "śladu stopy"?
oznacza obuwie szczególnie polecane do danej aktywności, wybierz swoją aktywność, a następnie poszukaj tego symbolu wśród modeli. Ten symbol powinien być podstawowym kryterium
wyboru.
oznacza obuwie polecane do danej aktywności, wybierz swoją aktywność, a następnie poszukaj tego symbolu wśród modeli. Ten symbol oznacza, że mógłbyś wybrać lepszy model do
swojej dyscypliny, ale zasadniczo spełnia podstawowe funkcje.
oznacza obuwie nadające się do danej aktywności, ale warunkowo i niezbyt intensywnie. Zasadniczo możesz zastosować model oznaczony tym symbolem w swojej dyscyplinie, ale w
ofercie znajdziesz co najmniej kilka innych modeli właściwszych. To jest wybór mocno kompromisowy!
puste pole oznacza, że w Twojej aktywności w ogóle nie powinieneś brać tego modelu pod uwagę. Ten model nie jest dla Ciebie! Kupując go i korzystając w inny sposób niż pokazuje nasza
tabela, rezygnujesz z prawa do gwarancji.
Ważne! Numeracja Vibram Fivefingers odbiega od numeracji innych producentów obuwia!
Aby właściwie dobrać model i rozmiar, należy postępować skorzystać z pomocy sprzedawcy, rehabilitanta, trenera lub lekarza. Jeśli dokonujesz zakupu samodzielnie, obejrzyj film
oraz przeczytaj koniecznie instrukcje dopasowania zamieszczone na stronach naszego fanclubu:
www.fanclub.5palcow.pl
oraz w zakładce każdego modelu na www.5palcow.pl

Kształt stóp bywa różny, jednak obuwie Vibram Fivefingers można dopasować większości z nas. Prawidłowo dobrane obuwie upina ciasno stopę, jest jak druga skóra, jednak palce
pozostają swobodnie wyprostowane. Użytkownik czuje kontakt z butem na całej powierzchni stopy. Stopa nie powinna się przemieszczać w bucie. Luz w obuwiu VFFs powoduje
otarcia i uniemożliwia pełne wykorzystanie jego zalet. Jeśli masz szczupłą stopę, but się marszczy, ale długość jest prawidłowa, dobierz koniecznie skarpety - ich zastosowanie nie
ma wpływu na długość stopy, ale z pewnością sprawi, że but będzie lepiej "wypełniony".
RSA Sport Team

