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APRAŠYMAS / DESCRIPTION MATO VNT. / 

UNIT

01_0097*           

35-46   

01_9720*                         

cut to size 36/46

PECARI CARBON elegant and comfortable insole made of the best quality  of vegetable tanned sheepskin free of PCP avoiding 

chafes. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated leather and latex foam provides circulation of air so feet can breathe. 

Latex foam with active carbon absorbs odors and ensures comfort during the walking and a feeling of freshness. Designed for 

ladies’ shoes, formal shoes, evening shoes and all seasons shoes.                                                                                                                                                                                                                          

Įdėklai „PECARI CARBON“ pagaminti iš avies odos ir aktyvintos anglies. „Pecari“ oda yra augalinio rauginimo, gerai sugeria drėgmę, 

o anglis sugeria nemalonų pėdų kvapą. Odos perforacija aplink kraštus palengvina oro cirkuliaciją batuose. Suteikia komfortą ir 

šviežumo jausmą vaikštant.

por.

01_0078*          

35-46                         

01_7820*         

cut to size 36/46

LEATHER CARBON BLACK- elegant and comfortable insoles made of natural leather in black color. Perfectly fit into the bottom of 

the shoes. Perforated leather and latex foam provides circulation of air so feet can breathe. Latex foam with active carbon absorbs 

odors and ensures comfort during the walking  and a feeling of freshness. Designed for ladies’ shoes,  formal shoes, evening shoes 

and all seasons shoes.                                                                                                                                                                                                                      

LEATHER CARBON BLACK - elegantiški ir teikiantys komfortą įdėklai, pagaminti iš geriausių rūšių odos. Idealiai priglunda prie batų 

pado. Perforuota oda suteikia oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja.  Latekso puta ir anglies  sluoksnis gerai amortizuoja, izoliuoja 

nemalonų kvapą. Leather Carbon Black įdėklai suteikia komfortą ir šviežumo jausmą vaikštant, skirti aulinukams, bateliams ir 

išeiginei avalynei. 

por.

01_0088*             

36-46

EXTRA LEATHER – elegant and comfortable insole made of the best quality of vegetable tanned sheepskin free of PCP avoiding 

chafes. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated leather and latex foam provides circulation of air so feet can breathe. 

Latex foam with active carbon absorbs odors and ensures comfort during the walking and a feeling of freshness. Designed for 

ladies’ shoes,  formal shoes, evening shoes and all seasons shoes.                                                  EXTRA  LEAYHER- elegantiški ir 

patogūs įdėklai,pagaminti iš geriausių rūšių augalinio rauginimo avikailių laisvų nuo PCP,kad užkirstų kelią prasitrynimui. Idealiai 

priglunda prie batų pado. Perforuota oda suteikia oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja.  Latekso puta ir anglies  sluoksnis gerai 

amortizuoja, izoliuoja nemalonų kvapą. Extra Carbon  įdėklai suteikia komfortą ir šviežumo jausmą  vaikštant. Skirti aulinukams, 

bateliams ir išeiginei avalynei.

por.

01_0056      

36/37-38/39 

40/41-42/43  

44/45

SENSERO luxurious, ultra-lightweight shoe insoles made out of highly elastic foam that perfectly adapts to the foot shape. The 

insoles provide you with exceptional comfort while standing, walking or running. They are delicate and soft, of high breathing 

properties that ensure adequate air circulation in the shoe. Dermatologically tested. Recommended for everyday shoes, casual 

footwear and sport shoes.                                                                                                                                                                   SENSERO-

prabangūs,ultra lengvi įdėklai,pagaminti iš labai elastingų putų,kurios idealiai atitinka pėdos formą.Užtikrina ypatingą komfortą tiek 

stovint,einant ar bėgiojant.Švelnūs ir minkšti,puikiai praleidžia orą,užtikrina puikią oro cirkuliaciją avalynėje.Patikrinti 

dermatologų.Rekomenduojami kasdieninei,poilsio ir sportinei avalynei.

por.

01_0920 

35/36_37/38  

39/40_41/42

Comfortable half insoles made of genuine leather. Improve comfort   in high-heeled shoes bridging contact with the hard ground, 

giving a feeling  of softness for the feet. Perforation of the skin and latex foam improves circulation of the air and feet can breathe. 

Latex foam with active carbon absorbs odors, cushions and ensures comfort of walking and freshness. It is recommended for 

shuttles, casual and formal shoes.                                                                                                                                                                                

„HALFLED“ – pagaminti iš natūralios odos. Skirti aukštakulniams batams. Dedami į priekinę bato dalį. Padidina komfortą 

aukštakulniuose bateliuose,mažinant kontaktą su kieta žeme, minkština vaikščiojimą. Perforuota oda ir porolonas užtikrina oro 

cirkuliaciją, todėl kojos gali laisvai kvėpuoti. Latekso putos su aktyviąja anglimi sugeria kvapus, dekoratyvinės pagalvėlės suteikia 

komfortą vaikščiojant ir gaivumo jausmą. Tinka bateliams, batams ir išeiginei avalynei.

por.
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01_0922* 

35/36_37/38  

39/40_41/42

Comfortable half insoles made of genuine leather. Improve comfort  in high-heeled shoes bridging contact with the hard ground, 

giving a feeling  of softness for the feet. Perforation of the skin and latex foam improves circulation of the air and feet can breathe. 

Latex foam with active carbon absorbs odors, cushions and ensures comfort of walking and freshness.  It is recommended for 

shuttles, casual and formal shoes.                                                                                                                                                                                                                                                             

HALFELD BLACK – pagaminti iš natūralios odos. Skirti aukštakulniams batams. Dedami į priekinę bato dalį. Padidina komfortą 

aukštokulniuose bateluose, mažinant kontaktą su kieta žeme, minkština vaikščiojimą. Perforuota oda ir porolonas užtikrina oro 

cirkuliaciją, todėl kojos gali kvėpuoti. Latekso pūtos su aktyviąja anglimi sugeria kvapus. dekorativinės pagalvėlės suteikia komfortą 

vaikščiojant ir gaivumo jausmą.  

por.

01_0930*         

uni size

Comfortable and anti-slip half insoles, providing stable support of feet in   high-heeled shoes, sandals and flip-flops. Made of top-

quality sheep leather vegetable tanned, free from PCP, soft latex pillow which take over the load carrying by the foot. The structure 

prevents the foot from moving forward        in the shoes. Taped with adhesive tape. Adopted for all sizes.                                                                                                                                                                                                                        

„CODY“ – užtikrina stabilią atramą klumpaitėse, basutėse ir aukštakulniuose batuose. Papildoma minkšta latekso pagalvėlė nuima 

dalį pėdai tenkančios apkrovos. Pagaminti iš geriausių rūšių daržovių rauginto pergamento, be PCP. Padidina komfortą 

aukštakulniuose bateliuose,mažinant kontaktą su kieta žeme, minkština vaikščiojimą. Perforuota oda ir porolonas užtikrina oro 

cirkuliaciją, todėl kojos gali laisvai kvėpuoti. Stabdo pėdos judėjimą į priekį.. Tinka bateliams, batams ir išeiginei avalynei.

por.

01_0910*  

35/36_37/38          

39/40_41/42

Elegant and comfortable half insoles made from the best species of vegetable tanned sheepskin, free from PCP which prevent 

formation of sores of the feets. Improve comfort in high-heeled shoes bridging contact with the hard ground, giving a soft feel. 

Perforation of the skin and latex foam ensures circulation of air so feet can breathe. Latex foam with active carbon absorbs odors, 

cushions and brings comfort of walking and feeling of freshness. Designed for shuttles, casual and formal shoes.                                                                                                                                                                             

"HALFLIX" - elegantiški ir patogūs pusiniai vidpadžiai, pagaminti iš geriausių rūšių daržovių rauginto pergamento, be PCP, neleidžia 

susidaryti žaizdoms ant kojų. Padidina komfortą aukštakulniuose bateliuose,mažinant kontaktą su kieta žeme, minkština 

vaikščiojimą. Perforuota oda ir porolonas užtikrina oro cirkuliaciją, todėl kojos gali laisvai kvėpuoti. Latekso putos su aktyviąja 

anglimi sugeria kvapus, dekoratyvinės pagalvėlės suteikia komfortą vaikščiojant ir gaivumo jausmą. Tinka bateliams, batams ir 

išeiginei avalynei.

por.

01_0921*  

35/36_37/38          

39/40_41/42

Elegant and comfortable half insoles made from the best species of vegetable tanned sheepskin, free from PCP which prevent 

formation of sores of the feets. Improve comfort in high-heeled shoes bridging contact with the hard ground, giving a soft feel. 

Perforation of the skin and latex foam ensures circulation of air so feet can breathe. Latex foam with active carbon absorbs odors, 

cushions and brings comfort of walking and feeling of freshness. Designed for shuttles, casual and formal shoes.                                                                                                                                                                                                           

HALFIX  black- elegantiški ir patogūs pusiniai vidpadžiai, pagaminti iš geriausių rūšių daržovių rauginto pergamento, be PCP, 

neleidžia susidaryti žaizdoms ant kojų. Padidina komfortą aukštakulniuose bateliuose mažinant kontaktą su kieta žeme, minkština 

vaikščiojimą. Perforuota oda ir porolonas užtikrina oro cirkuliaciją, todėl kojos gali laisvai kvėpuoti. Latekso putos su aktyviąja 

anglimi sugeria kvapus, dekoratyvinės pagalvėlės suteikia komfortą vaikščiojant ir gaivumo jausmą. Tinka bateliams, batams ir 

išeiginei avalynei.

por.

01_0966*   

35/39_40/46

COREX  heel cushion  floating rear part of the foot, leading to relieve heel and change the location of sensitive foot (heel, medial 

and lateral ankle) to the upper. Made of natural cork. They can be used in case of problems with the Achilles tendon.  Alleviate the 

symptoms of maladjustment of the shoe to the foot, for example, when the upper edge of the upper hurting the ankle or upper 

heel violently scratches. They also absorb some micro-shocks occurring when walking on hard ground.                                                                                                                                                                                                            

COREX-įdėklai skirti pakelti galinę pėdos dalį,dėka ko reguliuoja pėdos aukštį avalynėje.Pagaminti iš natūralaus kamščio.Jie gali būti 

naudojami,esant problemoms susijusioms su Achilo sausgyslėmis.Palengvina simptomus,susijusius su avalynės neatitikimu 

pėdai.Įdėklai apsaugo nuo mikrostreso, vaikštant kietu pagrindu.,puikiai amortizuoja. 

por.
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01_0974*      

35/39_40/46

CORDEL heel cushion floating rear part of the foot, leading to relieve heel and change the location of sensitive foot (heel, medial 

and lateral ankle) to the upper. Made of natural cork and the best quality of vegetable tanned sheepskin, free from PCP, to prevent 

formation of sores. They can be used in case of problems with the Achilles tendon. Alleviate the symptoms of maladjustment of the 

shoe to the foot, for example, when the upper edge of the upper heel hurting the ankle or upper heel violently scratches the feet. 

They also absorb some micro-shocks occurring when walking on hard ground.                                                                                                                                                                                                                                                               

CORLED-įdėkliukas pakelia galinę pėdos dalį,todėl atpalaiduoja kulną ir sureguliuoja jautrių kojų padėtį(kulno,kulkšnies vidinės ir 

išorinės) pakelia auksčiau.Pagaminta iš natūralaus kamščio ir geriausių augalinio rauginimo avikailio rūšių laisvų nuo PCP,kad 

užkirstų kelią prasitrynimui.Gali būti  naudojami turintiems problemų su Achilo sausgyslėmis.Palengvina pėdos prisitaikymą prie 

bato. Puikiai amortizuoja ir apsaugo nuo mikrosmūgių vaikštant kietu pagrindu.

por.

01_0099*           

35-46   

01_9920*           

cut to size 36/46

LEATHER COREK elegant and comfortable insoles made of natural leather. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated 

leather  provides circulation of air so feet can breathe. Natural cork perfectly amortises and isolates, is light, durable and flexible, 

do not absorbs water. Additionally it posses antistatic characteristics. Leather cork ensures comfort during  the walking and a 

feeling of freshness. Designed for ladies’ shoes,  formal shoes, evening shoes and all seasons shoes.                                                                                                                                                                                                                     

"LEATHER  CORK"  vidpadžiai yra pagaminti iš natūralios odos ir natūralaus kamščio, kuris izoliuoja kojas nuo smūgių į žemę. Odos 

perforacija aplink kraštus palengvina oro cirkiliaciją batuose. Suteikia komforta ir šviežumo jausma vaikštant. Pasižymi 

antistatinemis savybėmis.

por.

01_0096*         

35-46

PECARI CORK elegant and comfortable insoles made of the best quality vegetable tanned sheepskin free from PCP. Perfectly cover 

the bottom of the shoes. Perforated leather provides circulation of air that feet can breathe. Perfectly natural cork cushions and 

insulates is lightweight, durable, flexible, does not absorb moisture and anti-static work. Pecari Cork ensures walking comfort     and 

a feeling of freshness. Designed for ladies shoes, formal shoes, evening shoes and other types of shoes.                                                                                                                                                                                               

Įdėklai „PECARI  CORK“ pagaminti iš geriausių rūšių daržovių rauginto pergamento ir natūralaus kamsčio, be PCP, neleidžia 

susidaryti žaizdoms ant kojų. Oda puikiai sugeria drėgmę, o natūralus kamštis izoliuoja pėdą nuo žemės. Turi antistatinių savybių. 

Tinka bateliams, batams ir išeiginei avalynei.

por.

01_0098             

35-46  

01_9820*        

cut to size 36/46

LEATHER CARBON elegant and comfortable insoles made of natural leather. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated 

leather and latex foam provides circulation of air so feet can breathe. Latex foam with active carbon absorbs odors and ensures 

comfort during the walking and a feeling  of freshness. Designed for ladies’ shoes, formal shoes, evening shoes and all seasons 

shoes.                                                                                                                                                                                                                                        

"LEATHER  CARBON" - elegantiški ir teikiantys komfortą įdėklai, pagaminti iš geriausių rūšių odos. Idealiai priglunda prie batų pado. 

Perforuota oda suteikia oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja.  Latekso puta ir anglies  sluoksnis gerai amortizuoja, izoliuoja 

nemalonų kvapą. Įįdėklai suteikia komfortą ir šviežumo jausmą vaikštant, skirti aulinukams, bateliams ir išeiginei avalynei. 

por.

01_0095                              

35-46   

01_9520* cut to 

size 36/46 

01_9530* cut to 

size 47/52  

01_9521* cut to 

size KIDS

ODOUR STOP – comfortable and hygienic insoles for a sense of freshness. The layer of latex foam provides good shock absorption 

for an improved walking comfort and the carbon filter layer prevents unpleasant odours. The delicate fabric and perforation of the 

insole ensure excellent air circulation for an improved sense of fresh feet. Designed for all types of shoes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Įdėklai „ODOUR STOP“ saugo nuo kvapų. Pagaminti iš latekso putų su medžio anglimi ir medvilninio audinio. Latekso puta ir anglies 

sluoksnis gerai amortizuoja. Medžio anglis veiksmingai sugeria nemalonų pėdų kvapą. Perforuotas audinys suteikia oro cirkuliaciją, 

todėl kojos kvėpuoja. Tinka visu tipu batams.

por.
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01_0010*           

36-46                        

01_1020*        

cut to size 36/46  

01_1021*        

cut to size KIDS

FROTTE – comfortable and hygienic insoles for a sense of freshness. They are made of cotton terry, which instantly absorbs 

dampness to ensure that your feet feel dry and fresh. The layer of latex foam provides perfect shock dampening for an improved 

walking comfort. The special perforation pattern ensures proper air circulation. The insoles are designed for athletic footwear and 

summer shoes worn without socks.                                                                                                                                                                                                                                             

Įdėklai „FROTTE“ pagaminti iš medvilnės ir perforuotų latekso putų. Frotinis audinys yra laidus orui, todėl pėdos yra vėdinamos, o 

latekso putos veikia amortizuojančiai. Įdėklai tinka sportiniai ir vasariniai avalynei vaikštant nuoga pėda.

por.

01_0962* 

35/37_38/40  

41/43_44/46

Comfortable heel cushions used as shock absorber, significantly reducing micro shocks, generated during walking. Perfectly line the 

heel part of the shoe, adjusting the height of the heel in the shoe. Increase the comfort of walking     in the shoes. Made of top-

quality sheep leather vegetable tanned, free from PCP and from soft latex pillow.                                                  HEEL  PREIMIUM 

CUSHION ELFLEX – pagamintos iš latekso putų ir avies odos, atlieka amortizatoriaus funkciją, žymiai sumažina  mikro-sukrėtimus, 

kurie atsiranda vaikščiojimo metu ant kieto pagrindo. Įdedama į bato vidų po pėda, kad reguliuotų pėdos padėtį bate.                                                                                                                                                                               

por.

01_0961  

35/37_38/40  

41/43_44/46

Comfortable heel cushions used as shock absorber, significantly reducing micro shocks, generated during walking. Perfectly line the 

heel part of the shoe, adjusting the height of the heel in the shoe. Increase the comfort of walking  in the shoes. Made of top-

quality sheep leather vegetable tanned, free from PCP and from soft latex pillow.                                                                                                                                                                      

HEEL  PREIMIUM CUSHION ELFLEX – pagamintos iš latekso putų ir avies odos, atlieka amortizatoriaus funkciją, žymiai sumažina nuo 

mikro-sukrėtimų, kurie atsiranda vaikščiojimo metu ant kieto pagrindo. Įdedama į bato vidų po pėda, kad reguliuotų pėdos padėtį 

bate. 

por.

01_0925*            

36/38_39/41                 

42/44                     

SOFT LATEX ½ -half insoles made of soft latex foam providing better comfort and cushioning while walking. Latex foam absorbs 

shock to protect the front of the foot. Designed for high-heeled shoes bridging contact with the hard floor, giving  a soft feel. 

Special perforation ensures air circulation. Designed for shuttles, casual and formal shoes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

SOFT LATEX ½  – minkšti įdėklai, pagaminti iš latekso putos, suteikia komfortą nešiojant avalynę.  Latekso puta sumažina apkrovas ir 

amortizuoja vaikštant aukštakulniais batais.  Įdėklas dedamas į priekinę bato dalį.  Pašalina kontaktą su kietu pagrindu, suteikia 

minkštumo jausmą vaikštant. Specialus perforuotas lateksas leidžia cirkuliuoti orui. Skirti uždarai kasdieniai ir  išeiginiai avalynei. 

por.

01-0003*              

35-46             

01_0320* cut to 

size 36/46

SOFT LATEX- comfortable insoles giving a feeling of freshness. Layer of latex foam cushions, providing excellent walking comfort 

and germicide content of Actifresh protect our feet from molds, yeasts, algae and bacteria. Delicate and perforated fabric of that 

insoles provides excellent air circulation, increasing feeling of freshness feet. Insoles are designed for all kinds of shoes. Hand-

washable at  30 ° С.                                                                                                                                      SOFT LATEX-jaukus įdėklas,suteikia 

švieržumo jausmą.Latekso sluoksnis puikiai sugeria drėgmę, amortizuoja,suteikia komfortą vaikštant,o baktericidinis Actifresh 

turinys apsaugo kojas nuo pelėsių,mielių, dumblių ir bakterijų.Švelnus  audinys ir perforuotas įdėklas suteikia puikią oro cirkuliaciją 

ir šviežumo jausmą.Jie skirti visiems avalynės tipams.Galima skalbti rankomis 30 ° С.

por.
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01_0007*             

35-46

LATEX DUO - comfortable and hygienic insoles giving a feeling of freshness. Two layers of latex foam cushions, providing excellent 

walking comfort. The contents of vanilla-scented perfume kills bad odors in our shoes. Soft fabric and perforated insole provides 

excellent air circulation increasing feeling of freshness of the feet. They are designed for all kinds of shoes. Hand-washable at 30 

degrees Celsius.                                                                                                                                                                                                           

DUO LATEX- patogūs ir higieniški įdėklai,kurie suteikia Jūsų kojoms šviežumą.Du sluoksniai kvapnios latekso putos,puikiai 

amortizuoja pėdą,kas suteikia komfortą vaikštant.Vanilės aromatas neutralizuoja nepageidaujamus kvapus.Švelnus audinys ir 

perforuotas įdėklas užtikrina oro srautą ir padidina šviežumo jausmą.Skirti visoms avalynės rūšims.Galima skalbti rankomis 30 ° С.

por.

01_3320*        

36-46

ODOUR STOP STRONG -  These are comfortable and hygienic pads giving a feeling of freshness. They are made of dense latex foam 

which contains activated carbon. The top layer of the pad has been covered with high quality fabric. The carbon content in the foam 

prevents from spreading undesirable odour.                                                                                                                                                             

OUDER STOP STRONG –patogūs ir higieniški įdėklai suteikiantys šviežumo jausmą.Pagaminti iš storo  lateksio putų sluoksnio,kurių 

sudėtyje yra aktyviosios anglies.Įdėklo viršus yra padengtas aukštos kokybės audinio.Anglies kiekis putose apsaugo kojas nuo 

nepageidaujamo kvapo.

por.

01_0006*                    

women               

35/36-41/42 

men                      

41/42-46/47

FRESH WEEK -  are ultra thin insoles which provide your feet with the feeling of freshness for all day. Each of the four layers which 

make up this exceptional insole is responsible for your comfort and effectiveness in use. They absorb humidity, effectively eliminate 

unpleasant smells and leave the note of freshness. They provide stable ground for your feet thanks to the anti-slip layer. The insoles 

are recommended for all types of shoes, also for shoes worn with bare feet. A package contains 6 pairs of insoles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

FRESH WEEK - labai ploni ir komfortiški įdėklai, kurie leidžia kojai kvėpuoti ir suteikia gaivumo visai dienai. Kiekvienas įdėklo 

sluoksnis atlieka savo funkciją: audinys praleidžia orą, absorber su kvapu suteikia gaivumo ir naikina kvapus, ypatinga forma ir 

neslystantis sluoksnis stabilizuoja kojos padėtį bate. Įdėklai tinka kiekvienai avalynės rušiai, taip pat galima nešioti basa pėda. 

Pakuotėje yra 6 poros. 

por.

01_0024             

35-46            

01_2420* cut to 

size 36/46 

01_2430* cut to 

size 47/52  

01_2421* cut to 

size KIDS

ACTIFRESH -  comfortable and hygienic insoles providing feeling of freshness. Layer of latex foam cushions, providing excellent 

walking comfort. Germicidal content of substance Actifresh protect our feet from molds, yeasts, algae and bacteria. Delicate fabric 

and perforation of the insoles provides excellent air circulation increasing feeling of freshness of the feet. They are designed for all 

kinds of shoes. Hand-washable at 30 degrees Celsius.                                                                                                                                                                                                                          

Įdėklai „ACTIFRESH“ pagaminti iš Šveicarijos firmos „Sanitized“ baktericidinės medžiagos, kuri saugo pėdas nuo pelėsių, mielių, 

dumblių ir bakterijų. Sluoksnis latekso putų gerai amortizuoja, suteikia komfortą ir šviežumo jausma vaikštant. Perforutas audinys 

suteikia oro cirkuliaciją, todėl koja kviepoja. Įdėklus galima skalbti 30 laipsnių temperatūroje neprarandant jų higieninių savybių. 

por.

01_0085*          

35-46                        

PECARI CARBON BLACK - elegant and comfortable insole made of the best quality of vegetable tanned sheepskin free of PCP 

avoiding chafes. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated leather and latex foam provides circulation of air so feet can 

breathe. Latex foam with active carbon absorbs odors and ensures comfort during the walking and a feeling of freshness. Designed 

for ladies’ shoes, formal shoes, evening shoes and all seasons shoes.                                                                                                                                             

PECARI CARBON BLACK- elegantiški ir teikiantys komfortą įdėklai, pagaminti iš geriausių rūšių odos. Idealiai priglunda prie batų 

pado. Perforuota oda suteikia oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja.  Latekso puta ir anglies  sluoksnis gerai amortizuoja, izoliuoja 

nemalonų kvapą. Leather Carbon Black įdėklai suteikia komfortą ir šviežumo jausmą vaikštant, skirti aulinukams, bateliams ir 

išeiginei avalynei. 

por.
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01_0015*           

36-46

ECO SPORT - made from natural and organic materials. A truly comfortable insole, flexible and matching the foot. They cushion the 

micro-shocks that result from the contact of the heel with a hard surface. They are recommended for sports and trekking shoes. 

They also perform well in every day wear shoes.                                                                                          ECO SPORT – įdėklai pagaminti iš 

natūralių ir ekologiškų medžiagų. Tikrai patogūs ir elastiški įdėklai, puikiai prisitaiko prie pėdos . Veikia kaip amortizatorius, 

reikšmingai sumažina mikrosmūgius liečiantis padui su kietu paviršiumi. Rekomenduojama sportiniai ir kelioniniai avalynei, taip pat 

tinka kasdieniniai avalynei. Pagaminti iš natūralaus  kilpinio  audinio  ir kokoso pluošto. Gerai praleidžia orą ir yra patvarūs. Kilpinis 

audinys puikiai sugeria drėgmę. Kokoso pluoštas  natūraliu būdu užkerta kelią bakterijų ir grybelių dauginimuisi. Anatominis profilis 

užtikrina tinkamą apkrovą  kojoms.

por.

01_0054*       

38/40_41/43    

44/46

MULTISPORT -  sportinė Kaps linija, tai speciali įdėklų kolekcija, skirta įvairioms sporto šakoms,kaip slidinėjimas,važiavimas 

dviračiu,futbolas,patalpų sportas,tenisas ir kelionės. Šių įdėklų tikslas yra komfortas.Puikiai stabilizuoja pėdą,apsaugo nuo žalos ir 

traumų,pašalina vibraciją ir mikrošoką, tuo tarpu išlaisvinama kinetinė energija, kas palengvina bėgimą.Įdėklai suteikia puikų 

komfortą ir lengvumo jausmą, pėda išlieka visada sausa, patogūs ir elastingi,antibakterinia.

Multisport įdėklų savybės:

- Jie turi specialų aliuminio profilio pluoštą;

- Puikiai  paremia ir stabilizuoja pėdą;

- Pagerina kraujo apytaką i pirštų galus;

- Speciali membrana atsako už oro cirkuliaciją bate;

- Yra patogūs, lengvi, suteikia šviežumo jausmą;

- Antibakteriniai.

por.

01_0055*       

38/40_41/43    

44/46

Trekking – sportinė Kaps linija, tai speciali įdėklų kolekcija, skirta įvairioms sporto šakoms,kaip slidinėjimas,važiavimas 

dviračiu,futbolas,patalpų sportas,tenisas ir kelionės.Šių įdėklų tikslas yra komfortas,puikiai stabilizuoja pėdą,apsaugo nuo žalos ir 

traumų,pašalina vibraciją ir mikrošoką, tuo tarpu išlaisvinama kinetinė energija, kas palengvina bėgimą.Įdėklai suteikia įpatingą 

komfortą ir lengvumą, pėda išlieka visada sausa.
por.

01_0053*       

38/40_41/43

Running - sportinė Kaps linija, tai speciali įdėklų kolekcija, skirta įvairioms sporto šakoms,kaip slidinėjimas,važiavimas 

dviračiu,futbolas,patalpų sportas,tenisas ir kelionės. Šių įdėklų tikslas yra komfortas,puikiai stabilizuoja pėdą,apsaugo nuo žalos ir 

traumų,pašalina vibraciją ir mikrošoką, tuo tarpu išlaisvinama kinetinė energija, kas palengvina bėgimą.Įdėklai suteikia puikų 

komfortą ir lengvumo jausmą, pėda išlieka visada sausa, patogūs ir elastingi,antibakteriniai.

Įdėklų Ranning savybės:

- Apsaugo pėdą nuo ibrėžimų

- Palaiko pėdos judėjimo energiją

- Stabilizuoja pėdos padėtį

- Orui pralaidūs, regulioja pastovios temperatūros lygį

- Patogūs ir elastingi,antibakteriniai.

por.

01_0057*       

36/40_41/46

The RELIEFSPORT insoles for sports and everyday shoes give your feet extreme relaxation. The anatomic shape makes them 

perfectly fit your feet, ensuring comfort and ease when walking. The special gel used in the metatarsal and heel sections relieve 

pressure on your ligaments and tendons, reducing the tension that occurs during walking and running.The insoles excellently 

absorb shocks during sports exercises. Universal size, enables trimming to fit your size, cut-to-fit.                                                  RELIEF 

SPORT - įdėklai skirti sportiniai ir kasdieniniai avalynei, užtikrina puikų Jūsų kojų atsipalaidavimą.Anatomiškos formos intarpai 

puikiai prisitaiko prie Jūsų pėdų, suteikia  joms komfortą ir patogumą.Pėdos ir kulno dalis užpildyta specialiu geliu,kuris veikia 

raiščius ir sausgysles,sumažina įtampa ir sugeria mikrosmūgius vaikštant.

por.
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01_0013*          

36-46

SPORT – anatomically shaped insoles that provide extra comfort, designed for sports shoes. Made of moulded foam covered with 

terry cloth. The foam adapts to the shape of a foot and absorbs shock. The terry cloth absorbs moisture. Perforation in the insoles 

ensures proper air circulation comforting the feet. Designed for sports and outdoor footwear.                                                                                                                                                                                                                

SPORT – patogūs anatominės formos įdėklai. Pagaminti iš profiliuotos putos, padengti kilpiniu audiniu.Putos prisitaiko prie pėdos 

formos ir sugeria smūgius,kilpinis audinys sugeria drėgmę. Profiliuotos putos intarpas puikiai cirkuliuoja orą aplink koją. Įdėklai skirti 

sporto ir turizmo avalynei. 

por.

01_0033*          

36-46

SUPER ACTIVE SPORT – hygienic insoles for those who look for comfort and freshness. Made of polyester fabric that ensures 

breathability and maintains proper dryness in the footwear. Recommended for sports and trekking shoes. They also perform well in 

every day wear shoes. The applied carbon filter layer protects against unwanted odors and the latex foam fully cushions the feet. 

Anatomical shape ensures proper weight-bearing of foot, preventing the ligamentous - muscular failure. Durable and practical. Rib 

knit hem prevents premature wear of the insole.                                                                                                                                                                                                                                                                   

SUPER ACTIVE SPORT - higieniniai įdėklai, skirti tiems, kurie  nori komforto ir šviežumo. Pagaminti  iš polisterinio audinio, kuris 

užtikrina oro pralaidumą  ir apsaugo  avalynę  nuo drėgmės. Rekomenduojama sportiniai ir kelioniniai avalynei, taip pat tinka  

kasdieniniai avalynei. Anglies filtras, puikiai sugeria nepageidaujamus kvapus, o latekso puta  gerai amortizuoja pėdą. Įdėtas 

anatominis profilis užtikrina tinkamą apkrovą kojoms, yra patvarūs ir praktiški.  Apsiūtas įdėklas apsaugo nuo greito susidėvėjimo.

por.

01_0043*               

36-46

SILVER TEX are comfortable and hygienic insoles that guarantee fresh dry feet throughout even the most vigorous of activities. They 

are the ideal choice for town shoes, sports shoes, working shoes; in fact, any type of shoe. They are especially recommended for 

persons with unusually high levels of foot perspiration. The insole is covered with a multifilament fabric containing silver. A layer of 

latex and polyurethane foam provides softness and comfort. The insoles have excellent antibacterial and antifungal properties. In 

other words they inhibit the growth of bacteria and fungi that cause foot odor and other kinds of discomfort. They are light in 

weight, absorb perspiration, and keep your feet feeling fresh for the whole day. They may be washed manually at a temperature of 

30°C.                                                                                                                                                   SILVER TEX -  komfortiški ir higieniški 

įdėklai, suteikiantys  šviežumo jausmą, tiek normalioje, tiek intensyvioje aplinkoje. Tinka  išeiginiai, laisvalaikio, sporto ir darbo 

avalynei. Ypaš rekomenduojama gausiai prakaituojančioms pėdoms. Įdėklas dengtas nesuktų verpalų audinio, kurių sudėtyje yra 

sidabro. Putos sluoksnis iš latekso ir poliuretano, suteikia minkštumą ir komfortą vaikštant. Įdėklai turi labai gerą antibakterinį ir 

antigrybelinį  poveikį (slopina patogeninių bakterijų ir grybelių dauginimąsi). Puikiai sugeria prakaitą, yra erdvūs, suteikia šviežumo 

efektą visą dieną. Galima skalbti rankomis 30°C. 

por.

01_0005*                                

36-46

BAMBOO & ALUM FRESH  - comfortable and hygienic insoles to provide a feeling of freshness in normal and intensive physical 

activity. The insoles are produced from bamboo fiber, activated carbon and natural potassium alum - ingredients that inhibit the 

multiplication of pathogenic fungi and bacteria. Insoles well absorb sweat secreted by the foot, ensuring freshness and hygiene of 

your feet every day. Latex foam layer provides a soft feel, increasing comfort while walking. Designed for urban footwear, leisure, 

sport and vocational training, especially for people with excessive sweating of the feet and mycosis of feet. Insole can be hand 

washed at 300 degrees Celsius.                                                                                                                                         BAMBOO & ALUM 

FRESH - įdėklai pagaminti iš  audinio su  bambuko pluoštu, lateksinių putų su aktyvuota  anglimi  ir natūralaus kalio alūno  

ingridientu, kurie slopina grybelių ir bakterijų dauginimąsi. Įdėklai gerai sugeria pėdos prakaitą, užtikrinant šviežumą ir higieną 

kiekvienai dienai. Latekso putų sluoksnis suteikia minkštumo jausmą, padidina komfortą vaiščiojant.Rekomenduojami žmonėms su 

problematiškomis  pėdomis, su  reumotaloginėmis problemomis, daug  vaikščiojantiems  ir sportuojantiems, taip pat dirbantiems 

stovimą darbą.

por.

01_0031*        

35-46

ECO - comfortable and flexible insoles made of natural materials for a superb microclimate in your shoes. Made of natural coconut 

fibres which perfectly let the excess dampness out, the insoles are light, durable, flexible and naturally resistant to bacteria and 

fungi. The frotte textile guarantees instant absorption of dampness. The trim increases durability of the insole, adds an aesthetic 

look and allows hand washing at 30°C.                                                                                                                                                                                                                                              

"EKO" - įdėklai gaminami iš kokoso pluošto, padengto Terry Cloth medžiaga. Kokoso pluoštas puikiai išlaiko drėgmės perteklių. ECO - 

patogūs ir lankstūs vidpadžiai, pagaminti iš natūralių medžiagų, kurios puikiai sulaiko drėgmę. Pagaminti iš natūralaus kokoso 

pluošto,  vidpadžiai yra lengvi, patvarūs, lankstūss ir  atsparūs bakterijoms ir grybeliui. Frotte tekstilės medžiaga  garantuoja greitą 

drėgmės absorbciją. Leidžiama plauti rankomis  esant 30 ° C.

por.
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01_0032*           

35-46                 

01_3220*        

cut to size 36/46

SUPER ACTIVE  are hygienic and comfortable insoles for a sense of freshness. They are made of a polyester fabric, which, thanks to 

its weave, ensures air circulation and removes dampness from your shoes. The carbon filter layer perfectly absorbs undesirable 

odours, while the layer of latex foam provides good shock absorption for an improved walking comfort. The insoles ensure that 

your feet feel dry and fresh. They are intended for trekking, athletic and summer footwear. The trim makes the insole more 

durable, adds an aesthetic look and allows hand washing at 30°C.                                                                                                                                                         

Įdėklai „SUPER  ACTIVE“ pagaminti iš puikiai orą praleidžiančios medžiagos, anglies medžio filtro, sugeriančio nemalonius kvapus, ir 

minkštų latekso putų, suteikiančių didesnį vaikščiojimo komfortą.  Anglis izolioja nemalonų kvapą. Lateksas amortizuoja ir suteikia 

komfortą vakštant. Įdėklai garantoja Jusų pėdai sausumo ir šviežumo jausmą. Tinka sportiniai, vasariniai avalynei. Galima plauti 30 C 

laipsnių temperatūroje.

por.

01_0009*           

36-46

POLIYOU  are high quality insoles with  antibacterial, antifungal anatomy features. Ensure proper air circulation in the shoe, absorb 

excess moisture and absorb vibrations and shocks through which reduce pain and fatigue of the of the feet and lower back. Protect 

feet from burns, fingerprints, and excessive sweating. Absorb odors with activated carbon and destroy bacteria and fungi. 

Excellence of POLIYOU insoles for bases on their open cell structure and content of natural disinfectant substances. They are 

breathable, permeable to air and water vapor to the outside. Anatomical structure significantly improves the comfort of walking. 

POLIYOU insoles have antistatic properties. Suitable for sports, trekking, working and everyday use shoes. Washable at 30 degrees.                                                                                                                                                                                                                 

"POLIYOU" yra aukštos kokybės vidpadžiai su antibakterininiais, priešgrybeliniais anatominiais ypatumais. Užtikrina gerą oro 

cirkuliaciją bate, sugeria drėgmės perteklių , vibracijas bei smūgius, sumažina kojų ir apatinės nugaros dalies skausmą ir nuovargį. 

Apsaugo kojas nuo nudegimų, pirštų nuospaudų ir kojų prakaitavimo. Aktyvinta anglis sugeria kvapus ir  sunaikina bakterijas bei  

grybelius. Jie gerai kvėpuoja, laidūs orui ir vandens garams į išorę. Anatominė  struktūra žymiai pagerina vaikščiojimo  komfortą. 

POLIYOU vidpadžiai turi antistatinių savybių. Tinka sportiniams, kelioniniams, darbo ir kasdienininiems batams. Skalbti 30 laipsnių 

temperatūroje.

por.

01_0001             

35-46

ALU  TECH -  cozy and warm insoles with aluminum layer protection. Made from natural 100% wool, which guarantees warmth of 

your feet. Layer of aluminum foil perfectly protects feet and internal part of your shoes against moisture.    By applying in the insole 

layer of latex with active carbon, Alu Tech reduces unpleasant odor of your feet. All layers provide warmth and comfort of walking. 

Alu Tech  insoles are suitable for  footwear with membranes.                                                                                                                                                                                                          

"ALU  TECH" - jaukūs ir šilti vidpadžiai su aliuminio sluoksnio apsauga. Pagaminti iš natūralios 100% vilnos, kuri garantuoja jūsų kojų 

šilumą. Aliuminio folijos sluoksnis puikiai apsaugo kojas ir  batų vidaus dalį nuo drėgmės. Latekso su aktyviąja anglimi sluoksnis 

vidpadžiuose Alu Tech sumažina nemalonų kojų kvapą .  Visi sluoksniai suteikia šilumą ir komfortą vaikščiojant. Alu Tech vidpadžiai 

tinka avalynei  su membrana.

por.

01_0008*                  

35-46

LAMBSWOOL - warm and cozy insoles for winter time. Made from 100% sheep wool that keeps your feet warm. Texon layer 

protects feet against cold and moving insoles in the shoes.  They guarantee warmth and a more pleasant walk.                                                                                                                                                          

"LAMBSWOOL" - šilti ir jaukūs vidpadžiai, skirti  žiemos metui. Pagaminta iš 100% avies vilnos, kuri išlaiko kojas šiltas. TEXON 

sluoksnis apsaugo kojas nuo šalčio ir neleidžia vidpadžiams judėti batuose. Jie garantuoja šilumą ir suteikia malonumą vaikščiojant.

por.

01_0019*         

35-46

ARCTIC - soft and very warm insoles, with fine bristles that keep your feet warm. Effective even at the lowest temperatures. Natural 

bristles, soft lambskin finished with cotton ribbon make the ARCTIC insoles practical and elegant. Texon guarantees that the shape 

doesn’t change and non-slip underside stabilizes the insoles in the shoe. Recommended for any autumn-winter shoes                                                                                                                                                                                                             

ARCTIC – minkšti ir labai šilti įdėklai, Jūsų kojų šilumai, storu plauku.Efektyvūs net prie žemų temperatūrų.Natūralūs šeriai, švelnus 

avikailis, medvilninės juostos apdaila, leidžia Arctic įdėklams būti praktiškiems ir elegantiškiems. Texono sluoksnis užtikrina dydžio 

stabilumą ir neslystantį sluoksnį, stabilizuoja įdėklą avalynėje.Rekomenduojama visai rudens-žiemos sezono avalynei.

por.
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01_0091            

35-46      

01_1820*          

cut to size 35/46

FILC – comfortable insoles made of high quality polyester fabric. These insoles do not allow to freeze your feet during extended 

walks in autumn or winter period. Top layer of the insole protects your feet against cold and the bottom layer in the form of latex 

dots protects insole from slipping in the shoes. Designed for autumn, winter and working shoes.                                                                                                       

FILC-patogus įdėklas pagamintas iš aukštos kokybės polisterinio audinio,kojos visada  išliks šiltos ir sausos.Viršutinis įdėklo sluoksnis 

puikiai apasugo pėdas nuo šalčio ir drėgmės,apatinis latekso sluoksnis puikiai priglunda prie pado ir neleidžia įdėklui 

judėti.Rekomenduojama rudeniniai,žieminiai ir darbo avalynei.

por.

01_0093                

35-46                

01_9320*        

cut to size 36/46

WOOL is warm and pleasant to touch insoles made of 100%  sheep's natural wool, which heats your  feet at very low temperatures. 

A bottom layer of the insoles is made of  latex foam, which stabilizes it in the shoes contributing to the comfort of walking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Įdėklai „WOOL“ pagaminti iš 100 % avies vilnos ir latekso putų.  Latekso putos suteikia minkštuma vaikštant, leidžia kojai kvėpuoti. 

Vilna puikiai saugo pėdas nuo šalčio ir išlaiko šilumą. 

por.

01_0030*                            

35-46

 IGLOO TECH - warm and cozy insoles for fall and winter period. Made of soft, cozy velour fabric, which keeps the feet warm. The 

bottom layer of the insoles is made of foam latex, which is responsible for lightness while walking and stabilizes foot in the shoe. 

Igloo Tech provides you true walking comfort. The insoles are ideally suited to be used in the footwear with membranes. Hand-

washable at 30 Degrees Celsius. Dermatological tested .                                                                                                                                                                  

IGLOO TECH - šilti ir jaukūs vidpadžiai, skirti rudens ir žiemos sezonui. Pagaminti iš minkšto ir jaukaus veliūro audinio, kuris suteikia 

kojoms šilumą. Apatinis jo sluoksnis pagamintas iš putų latekso, kuri atsakinga už  lengvumą vaikštant ir stabilizuoja pėdą batuose. 

Igloo Tech suteiks Jums tikrą komfortą vaikštant. Vidpadžiai idealiai tinka naudoti avalynei su membrana. Skalbti rankomis 300 

temperatūroje. Dermatologiškai patikrinti.

por.

01_0090             

35-46         

01_9020*        

cut to size 36/46            

01_9021*        

cut to size KIDS

ALU SUPER -  soft and warm insoles with aluminum protection layer. Made of fabric that stores the warmth of the feet and 

polyethylene foam which insulates it perfectly. Aluminum foil stops the cold from the bottom of shoes. All three layers provide 

warmth and comfort even at very low temperatures.                                                                                                                                                         

Įdėklai „ALU SUPER“ puikiai saugo nuo šalčio ir išlaiko šilumą. Pagaminti iš šilto neaustinio audinio, elastingų latekso putų ir 

aliuminio folijos. Šie įdėklai idealiai tinka žiemą, kadangi šiltas audinys kaupia pėdų šilumą, o aliuminio folija apsaugo nuo bato 

apačios sklindančio šalčio. 

por.

01_0080*  

vaikiški           19-

35

PECARI CARBON– elegant and comfortable insole made of the best quality of vegetable tanned sheepskin free of PCP avoiding 

chafes. Perfectly fit into the bottom of the shoes. Perforated leather and latex foam provides circulation of air so feet can breathe. 

Latex foam with active carbon absorbs odors and ensures comfort during the walking and a feeling of freshness. Designed for 

ladies’ shoes,  formal shoes, evening shoes and all seasons shoes.                                                                                                                                                                                                           

PECARI CARBON - elegantiški ir patogūs vaikiški  įdėklai, pagaminti iš geriausių avies  odos rūšių. Idealiai priglunda prie batų dugno. 

Perforuota oda suteikia gerą oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja.  Latekso puta ir anglies  sluoksnis  sugeria kvapus, puikiai 

amortizuoja ir suteikia komforto ir šviežumo jausmą vaikštant.   Įdėklai skirti aulinukams, bateliams ir išeiginei avalynei. 

por.
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01_2421* 

vaikiški           19-

35

ACTIFRESH – comfortable and hygienic insoles providing feeling of freshness. Layer of latex foam cushions, providing excellent 

walking comfort. Germicidal content of substance Actifresh protect our feet from molds, yeasts, algae and bacteria. Delicate fabric 

and perforation of the insoles provides excellent air circulation increasing feeling of freshness of the feet. They are designed for all 

kinds of shoes. Hand-washable at  30 degrees Celsius.                                                                                                                                                                      

ACTIFRESH – vaikiški, labai patogūs ir higieniniai įdėklai. Latekso putų sluoksnis puikiai amortizuoja, suteikia šviežumo jausmą ir 

komfortą vaikštant.Vidinis baktericidinis įdėklo sluoksnis apsaugo pėdas nuo pelėsių, mielių, dumblių ir bakterijų. Minkštas ir 

perforuotas audinys suteikia puikią oro cirkuliaciją, todėl koja kvėpuoja. Įdėklai skirti visoms avalynės rūšims. Galima skalbti 

rankomis 30° C. 

por.

01_9521* 

vaikiški            

19-35 

ODOUR STOP – comfortable and hygienic insoles for a sense of freshness. The layer of latex foam provides good shock absorption 

for an improved walking comfort and the carbon filter layer prevents unpleasant odours. The delicate fabric and perforation of the 

insole ensure excellent air circulation for an improved sense of fresh feet. Designed for all types of shoes.                                                                                                                                                                                                            

ODOUR STOP – komfortiški ir higieniniai vaikiški įdėklai, suteikia šviežumo jausmą. Pagaminti iš latekso putų su medžio anglimi ir 

medvilninio audinio. Latekso puta ir anglies sluoksnis gerai amortizuoja. Medžio anglis veiksmingai sugeria nemalonų pėdų kvapą. 

Perforuotas audinys suteikia oro cirkuliaciją, todėl kojos kvėpuoja. Tinka visų rūšių avalynei. 

por.

01_0090*        

19-35                                      

01_9021*                     

cut to size 19/34

ALU SUPER -  soft and warm insoles with aluminum protection layer. Made of fabric that stores the warmth of the feet and 

polyethylene foam which insulates it perfectly. Aluminum foil stops the cold from the bottom of shoes. All three layers provide 

warmth and comfort even at very low temperatures.                                                                                                        ALU SUPER – tai 

minkšti ir šilti įdėklai su aliuminio šilumos izoliacija.Pagaminti iš neaustinio audinio, kuris apsaugo kojas nuo šalčio ir polietileno 

putų, kurios puikiai izoliuoja jas.Aliuminio folija apsaugo nuo šalčio pado apačią.Visi trys sluoksniai suteikia šilumą ir komfortą, net ir 

esant labia žemai temperatūrai.

por.

01_0034* 

vaikiški       

23/24-33/34      

01_3421*          

cut to size            

19/34

PENCIL - soft and breathable insoles for children. Made with great care, with delicately scented, lightweight latex foam and cotton. 

Covering excludes sores.                                                                                                                                                                                                         

PENCIL – minkšti ir gerai praleidžiantys orą vidpadžiai, skirti vaikams. Pagaminti labai kruopsčiai su subtiliai kvepiančiu , lengvu putų 

lateksu ir medvilnės, apsugo nuo opų.

por.

01_1821* 

vaikiški            

19/35 

FILC comfort – comfortable insoles made of high quality polyester fabric. These insoles do not allow to freeze your feet during 

extended walks in autumn or winter period. The upper layer protects against the cold and the bottom layer has the slip resistant 

backing in a form of latex foam, which protects the insoles against their shifting in the shoes. Designed for autumn and winter 

shoes.                                                                                                                                                           FILC comfort – vaikiški. komfortiški 

įdėklai,pagaminti iš aukštos kokybės polisterio audinio.Šie vidpadžiai neleis sušalti pėdoms,net ilgai vaikštant rudenį ir žiemą. 

Viršutinis įdėklo sluoksnis apsaugo nuo šalčio, o apatinis latekso putų sluoksnis, neleidžia įdėklui slidinėti bate. Vitpadžiai skirti 

rudeniai ir žieminiai avalynei.

por.

Page 10 of 14



05_0437_1*        

uni size

SOFETTI BALLETINA insoles completely increase comfort of walking, especially in high-heeled shoes. Using a new type of gel 

cushions effectively decrease micro shocks occurring during walking. Protects the feet from abrasions and chafes. Ultra light and 

soft gel prevents slipping foot in the shoe and will maintain its freshness and the desired dryness. Balletina ensures maximum 

comfort of walking.                                                                                                                                                                                                                                                           

"SOFETTI BALLETINA" vidpadžiai padidina komfortą vaikščiojant,  ypač aukštakulniuose bateliuose. Naudojant naujo tipo gelio 

pagalvėlės efektyviai sumažina mikro sukrėtimus atsirandančius vaikščiojimo metu.  Apsaugo kojas nuo įbrėžimų ir nutrinimų. Ultra 

lengvas ir minkštas gelis apsaugo nuo kojų slydimo batuose ir išlaiko  šviežumą ir sausumą. Balletina užtikrina maksimalų komfortą 

vaikščiojant.

por.

05_0437_2*       

uni size

SOFETTI BALLETINA insoles completely increase comfort of walking, especially in high-heeled shoes. Using a new type of gel 

cushions effectively decrease micro shocks occurring during walking. Protects the feet from abrasions and chafes. Ultra light and 

soft gel prevents slipping foot in the shoe and will maintain its freshness and the desired dryness. Balletina ensures maximum 

comfort of walking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

"SOFETTI BALLETINA" vidpadžiai padidina komfortą vaikščiojant,  ypač aukštakulniuose bateliuose. Naudojant naujo tipo gelio 

pagalvėlės efektyviai sumažina mikro sukrėtimus atsirandančius vaikščiojimo metu.  Apsaugo kojas nuo įbrėžimų ir nutrinimų. Ultra 

lengvas ir minkštas gelis apsaugo nuo kojų slydimo batuose ir išlaiko  šviežumą ir sausumą. Balletina užtikrina maksimalų komfortą 

vaikščiojant.

por.

05_0423*           

uni size

BALLETINA  ULTRA  SLIM  LADIES  GEL-Insoles are designed for use in high heel and other shoes. They provide comfort and shock 

absorption during all day use. Upper tissue is soft, helps to remove moisture and give feeling of freshness. Cellular bottom gel 

creates extra soft zones for maximum shock absorption under the heel and metatarsal areas. Insoles are slim and narrow to fit 

perfectly in all kind of shoes. Insoles are adhesive to prevent slipping out even of your slippers or sandals. For Multiple use. 

Washable at 30 Celsius. Please remove the foil and press put the gel part into the shoes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

BALLETINA - įdėklai suteikia Jūsų kojoms komfortą ir puikiai amortizuoja, net po ilgo vaiksčiojimo. Speciali viršutinė medžiaga yra 

minkšta, suteikia šviežumo jausmą ir apsaugo nuo drėgmės. Įdėklo dugnas yra pagamintas iš gelio ir labai patogus, dėka to padas ir 

kulnas gerai amortizuoja. Kadangi įdėklai turi siaurą pjūvį, tinka visiems motriškos avalynės tipams. Įdėklai yra lipnūs, todėl jie 

neiškrenta net iš atviros avalynės. Tinka daugkartiniam naudojimui, gali būti plaunami 30 C. Į avalynę turi būti klijuojami gelio 

sluoksniu į apačią.

por.

05_0429_1*       

uni size

SOFETTI – half insoles maximizes walking comfort of in high heel shoes.By applying a new kind of Gel enhances cushioning 

properties. Eliminates slip of the feet. It is ultra soft and lightweight. Maintains the desired dryness and freshness of the feet. 

Protects against abrasions and ruts. By Application of Sofetti half insole guarantees maximum walking comfort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"SOFETTI" - pusiniai vidpadžiai padidina vaikščiojimo patogumą aukštakulniuose bateliuose. Taikant naujo tipo gelį pagerinamos 

pagalvėlių savybės. Pašalina kojų slydimą batuose. Sofetti vidpadžiai itin minkšti ir lengvi. Palaiko reikiamą kojų sausumą ir gaivumą.  

Apsaugo nuo įbrėžimų. Sofetti garantuoja maksimalų komfortą vaikščiojant.

por.

05_0429_2*        

uni size

SOFETTI – half insoles maximizes walking comfort of in high heel shoes.By applying a new kind of Gel enhances cushioning 

properties. Eliminates slip of the feet. It is ultra soft and lightweight. Maintains the desired dryness and freshness of the feet. 

Protects against abrasions and ruts. By Application of Sofetti half insole guarantees maximum walking comfort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

"SOFETTI" - pusiniai vidpadžiai padidina vaikščiojimo patogumą aukštakulniuose bateliuose. Taikant naujo tipo gelį pagerinamos 

pagalvėlių savybės. Pašalina kojų slydimą batuose. Sofetti vidpadžiai itin minkšti ir lengvi. Palaiko reikiamą kojų sausumą ir gaivumą.  

Apsaugo nuo įbrėžimų. Sofetti garantuoja maksimalų komfortą vaikščiojant.

por.
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05_0436_1*       

uni size

SOFETTI HEEL GRIP maximum increase of walking comfort in all types of footwear. Using a new type of gel effectively protects your 

feet against abrasions in the back part of the heel. Ultra-soft gel provides comfort and eliminates irritation, abrasions and chafing.                                                                                                                                                                        

"SOFETTI HEEL GRIP" padidina komfortą vaiščiojant visų rūšių avalynėje. Naudojamas naujos rūšies gelis efektyviai apsaugo Jūsų 

kojas nuo įbrėžimų galinėje kulno dalyje. Ultra-minkštas gelis suteikia komfortą ir apsaugo nuo įbrėžimų bei nuospaudų.

por.

05_0436_2*       

uni size

SOFETTI HEEL GRIP maximum increase of walking comfort in all types of footwear. Using a new type of gel effectively protects your 

feet against abrasions in the back part of the heel. Ultra-soft gel provides comfort and eliminates irritation, abrasions and chafing.                                                                                                                                                                        

"SOFETTI HEEL  GRIP" padidina komfortą vaiščiojant visų rūšių avalynėje. Naudojamas naujos rūšies gelis efektyviai apsaugo Jūsų 

kojas nuo įbrėžimų galinėje kulno dalyje. Ultra-minkštas gelis suteikia komfortą ir apsaugo nuo įbrėžimų bei nuospaudų.

por.

05_0401                 

uni size

LADY  non-slip gel pads are designed for high-heeled shoes. They prevent feet from slipping and moving them inside shoes. Protect 

against burning pain of the forefoot and minimize the risk of abrasions.  They are thin and transparent and  protect against chafing. 

Can be washed in soapy water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

„LADY“ – nuo slydimo saugančios gelinės pagalvėlės, palengvinančios aukštakulnių batų avėjimą. Idealiai saugo pėdas nuo trynimo 

ir maudimo priekinėje pėdos dalyje, neleisdamos susidaryti nuospaudoms. Neleidžia pėdai bate slydinėti ir judėti.Pagalvėlės plonos 

ir permatomos, saugo nuo šutimo. Galima plauti vandeniu ir muilu. 

por.

05_0419                   

uni size

LADY SUPER non-slip gel pads are designed for high-heeled shoes. They prevent feet from slipping and moving them 

inside shoes. Protect against burning pain of the forefoot and minimize the risk of abrasions. Also protect against chafing. They 

are thin and transparent, adhesive, can be washed in soapy water.                                                                                                                                                                                

Gelinės pagalvėlės „LADY SUPER“ efektyviai keičia krūvio paskirstymą priekinėje pėdos pagrindo dalyje. Neslystanti pagalvėlių 

apačia puikiai išlaiko pėdas taisyklingoje padėtyje. Daugkartinio naudojimo. Galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu.

por.

05_0428                 

uni size

Gel anti-slip pads are designed for high heel shoes. They are covered in microfiber material that absorbs moisture, ensuring sense 

of comfort and freshness, and also prevents feet from slipping. A special glue layer placed on a gel part prevents them from shifting 

in shoes. Gel anti-slip pads protect skin from chafing. They can be reusable and cleaned under water with soap.                                                                                                                                                                                             

„LADY EXCELLENT“ – nuo slydimo saugančios gelinės pagalvėlės, palengvinančios aukštakulnių batų avėjimą. Idealiai saugo pėdas 

nuo trynimo ir maudimo priekinėje pėdos dalyje, neleisdamos susidaryti nuospaudoms. Padengtos mikrofibra, kuri sugeria drėgmę, 

priduoda avalynei komfortą ir gaivą. Klijų sluoksnis neleidžia pėdai bate slydinėti ir judėti. Patartina plauti vandeniu ir muilu. 

por.
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05_0412             

uni size

ANTI-SLIP gel are designed to cushion heels and to make shoes well fit. They prevent heels from slipping and bruises improving 

comfortable walking. They protect sensitive parts of heels and bring relief in pain caused by friction and loose fitting shoes. 

Adhesive, for multiple use, washable in neutral soap.                                                                                                                                                                                                                                            

ANTI-SLIP -  gelio pagalvėlės apsaugo viršutinę pėdos dalį nuo pūslių ir apsaugo pėdą nuo slydimo bate. Padarytos iš gelio. 

Pagalvėlės yra neįtikėtinai minkštos, lanksčios. Pagalvėlės nepastebimos, gerokai padidina ėjimo komfortą. Lengva taikyti, idealiai 

prisiklijuoja prie vidinio bato paviršiaus dėka specialaus klijų sluoksnio. Pagalvėlės nepalieka pėdsakų, kai yra pašalinamos. 

Daugkartinio naudojimo, galima atnaujinti praplovus vandeniu. 

por.

05_0422* 

35/39_40/46

HEEL  GRIP - gel pads protecting the upper part of the foot against sores , and preventing the foot from slipping out of the shoe. 

Made of gel, the pads are incredibly soft, flexible and they remain invisible when placed inside the shoe, considerably increasing 

comfort when walking. Easy to apply, ideally adhering to the inner surface of the shoe due to special sticking surface, they leave no 

traces when removed. They can be reused, and refreshed with water.                                                                                                                                                

„HEEL  GRIP” gelio pagalvėlės apsaugo viršutinę pėdos dalį nuo pūslių ir apsaugo pėdą nuo slydimo bate. Padarytos iš gelio. 

Pagalvėlės yra neįtikėtinai minkštos, lanksčios. Pagalvėlės nepastebimos, gerokai padidina ėjimo komfortą. Lengva taikyti, idealiai 

prisiklijuoja prie vidinio bato paviršiaus dėka specialaus klijų sluoksnio. Pagalvėlės nepalieka pėdsakų, kai yra pašalinamos. 

Daugkartinio naudojimo, galima atnaujinti praplovus vandeniu. 

por.

05_0413             

uni size

STRIP  Gel Stripes are designed to cushion feet in sandals and high heels and protect feet from friction and slipping sandal stripes. 

They prevent from loose fitting shoes and bring relief in pain caused by stripes cutting in. Adhesive, for multiple use, washable in 

neutral soap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

„STRIP“ – gelinės juostelės basutėms bei bateliams aukšta pakulne, saugančios pėdas nuo trynimo ir dirželių nuslydimo. Neleidžia 

batams smukinėti ir įsirėžti dirželiams į pėdų odą. Lipnios, daugkartinio naudojimo, galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. 

por.

05_0418            

uni size

COMFORTA - gel cushion brings relief in pain caused by inflammation and makes feet fit firmly in shoes. It improves comfortable 

walking, especially in high heels. Adhesive, for multiple use, washable in neutral soap.                                                                                                                                                                                                           

„COMFORTA“ – gelinės pagalvėlės saugo nuo kulnų maudimo, mažina jų eižėjimą, suteikia didesnį batų avėjimo komfortą ir 

stabilizuoja pėdų padėtį batuose. Rekomenduojamos aukštakulniams batams. Lipnios, daugkartinio naudojimo, galima plauti 

vandeniu ir neutraliu muilu. 

por.

05_0415             

uni size

MINI DOTS - small round gel cushions improve comfortable walking.  They protect sensitive parts of feet and bring relief in pain 

caused by friction and loose fitting shoes. Adhesive, for multiple use, washable in neutral soap.                                                                                                                                                                                    

Mažos apskritos gelinės pagalvėlės „MINI DOTS“ suteikia didesnį vaikščiojimo komfortą ir saugo jautrias pėdų vietas nuo skausmo ir 

trynimo avint prastai pritaikytus batus. Lipnios, daugkartinio naudojimo, galima plauti vandeniu ir neutraliu muilu. 

por.
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01_0911               

24 vnt.        

universal size

Adhesive heel protection. Anti slip causes that shoe perfectly adapts to the foot shape and prevents movement of the heel when 

walking. The foam strip which is located inside, prevents fingerprints, giving comfort while walking. Made of genuine leather, 

backed with adhesive tape.                                                                                                                                                                                                           

ANTI SLIP- lipni užkulnio apsauga, įdėkliukas  puikiai prisitaiko prie pėdos,todėl neleidžia kulnui  slidinėti bate.Pagaminti iš natūralios 

odos, užklijuoti lipnia juostele.

vnt.

01_0912             

50 vnt.       

universal size

Adhesive heel protection. Anti slip causes that shoe perfectly adapts to the foot shape and prevents movement of the heel when 

walking. The foam strip which is located inside, prevents fingerprints, giving comfort while walking. Made of genuine leather, 

backed with adhesive tape.                                                                                                                                                                                                           

ANTI SLIP- lipni užkulnio apsauga, įdėkliukas  puikiai prisitaiko prie pėdos,todėl neleidžia kulnui  slidinėti bate.Pagaminti iš natūralios 

odos, užklijuoti lipnia juostele.

vnt.
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