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Cipő- és bőrápolás, tisztítás
Cipő- és bőrápolás, tisztítás
Cipő- és bőrápolás, tisztítás
Holmenkol ápoló- és tisztító
Cipőkrém, bőrbalzsam
Cipőkrém, bőrbalzsam
Anatómiai talpbetét
Talpbetét
Talpbetét
Sarokemelő, egyenesléptető
Sarokemelő, sarokfogó
Cipőfűző
Cipőfűző
Prémium sámfa
Sámfa
Cipőkefe, applikátor, csomag
Cipőkefe, applikátor
Cipőkanál, egyéb

Szakértelem 1946 óta
A Movi márka tervezője és gyártója, a Fratelli Barbieri cég
1946-ban született Genova-ban. Olaszország vezető
bőrápoló, cipőápoló, cipőkiegészítő cége mintegy 50 országban értékesíti prémium minőségű termékeit. 2013 óta már
Magyarországon is elérhető a komplex MOVI termékpaletta
Cipészműhelyünkben és online, webáruházunkban.

Zümi segít
Tippek, trükkök,
vizuális segédletek,
konfigurátor...

Pénzvisszafizetési
garancia

Minden terméket
leteszteltünk
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Webáruházunk
non-stop
rendelkezésére áll

SZÍNSKÁLA
B = Waxos cipőkrém fedett bőrre
M = Metál szín
V = Velúr-nubuk bőr
színfelújító spray

04

CIPŐ- ÉS BŐRÁPOLÁS, TISZTÍTÁS
Velúr
cipősampon

Száraztisztító
spray

Cipőfényesítő
spray

Mélytisztító
habspray bőrhöz,
velúr- és nubuk
bőrhöz, textil- és
szövetcipőkhöz.
/Movi/
250 ml

Cipő- és bőrtisztító
spray fedett-, velúrés nubuk bőrhöz,
mikroporózus tisztítópor formában.
/Movi/
250 ml

Fényesítő spray
bőrcipőhöz, valamint
hüllő bőrhöz.
Csillogó fényt ad a
lábbelinek.
/Movi/
250 ml

MOSFS

MODRY

Impregnáló
spray

Velúr színfelújító
spray
Színfelújító és
impregnáló spray
velúr- és nubuk
bőrhöz.
18-féle színben.
/Movi, Pedibus,
Tarrago/
250 ml

Vízlepergető,
impregnáló
spray velúr- és
nubuk bőrhöz,
textilhez és
ruhához is.
/Movi, Pedibus/
100ml /250 ml
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SZÍN

MORAI

MORES

Velúr színfelújító
folyadék
Színfelújító folyadék
velúr, nubuk és hasítás
bőrcipőhöz.
Színmegújító hatású
folyadék, szivacsos
fejjel, különleges
színekben is.
/Tarrago/
75 ml
407

MOSHI

3073

16

SZÍN

Protector 4x4
impregnáló
spray
Vízlepergető spray,
impregnálja a
bőrcipőt, a velúr és
nubuk bőrt, valamint
a szövet cipőket, a
textilt és a ruhákat is.
Megvéd a vízés zsírfoltoktól.
/Tacco/
400 ml
340

Nano impregnáló
spray
Nanotechnológiás
impregnáló spray,
megvédi a textil
ruházatot, cipőt és a
velúr és nubuk bőrt,
valamint a kombinált
cipőket is. Óv a vízés zsírfoltoktól.
/NanoProm/
100ml / 200ml / 500ml
NANO100
NANO200
NANO500
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CIPŐ- ÉS BŐRÁPOLÁS, TISZTÍTÁS
Cipődezodor &
illatosító spray

Cipőillatosító &
szagtalanító spray

Sport Cleaner
kombinált tisztító

Eltávolítja
a kellemetlen
szagokat,
és parfümös,
erős illatot biztosít
lábbelijének.
/Movi/
250 ml

A Fresh Deo cipőillatosító semlegesíti a
kellemetlen szagokat
okozó baktériumokat, továbbá illatosítja a lábbelit.
/Pedibus/
150 ml

Samponszerű tisztító
oldat szivacsos fejjel,
a kosz és foltok ellen.
Textil, vászon, velúr,
nubuk & kombinált
anyagú sportcipőkhöz, túracipőkhöz.
/Tarrago/
75 ml

MODEO

3084

434

Cipő fertőtlenítő
betét

Hólé, sófolt
eltávolító

Velúr / nubuk
tisztító

Elpusztítja a szagokért
felelős gombák és
baktériumok 99%-át!
Gyógyszerkönyv
minőségű gyógynövény
kivonatokkal.
50-szer használható.
/Pedibus/

Színtelen, samponszerű tisztító folyadék szivacsos fejjel, bármilyen
bőrre, cipőre. Eltávolítja
a hó és sófolt okozta
szennyeződéseket és
foltokat.
/Tarrago/
75 ml

Színtelen szappanos
oldat velúr, nubuk
& hasítás bőrökre.
A speciális szivacs
felületi tisztítást
eredményez.
/Pedibus/
75 ml

3063

410

3077

Textil
tisztító

Zsírosbőr
tisztító

Color Stop
színfogó spray

Textil, vászon és
szatén anyagú
cipőkhöz, színtelen,
samponszerű tisztító
oldat szivacsos fejjel.
Eltávolítja a koszt és
foltokat, tisztít.
/Tarrago/
75 ml

Színtelen, samponszerű tisztító folyadék, foltos, zsíros és
wixos bőrökre szivacsos fejjel. Tisztítja
és ápolja a bőr / cipő
felületét. Olaj alapú,
olajos bőrökhöz!
/Tarrago/
75 ml

A cipő belsejének
- bélésének színét
megkötő spray.
Használatával elkerülhető a lábak és
zoknik elszíneződése.
Bőrre vagy textilre.
/Tarrago/
100 ml

409

453

419
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CIPŐ- ÉS BŐRÁPOLÁS, TISZTÍTÁS
Bőrtisztító
folyadék

Tisztító
kristály

Narancsos
tisztító zselé

Univerzális tisztító
mely alkalmazható
fedett bőrre, velúrra
nubukra és textilre.
/Tarrago/
125g

Tisztítószer fém,
üveg és műanyag
felületekre. Konyha és
fürdőszoba tisztítására
és zsíros felületekre
használható: csempe,
kerámia padló, fuga,
króm, fém tisztítására
és vízkő ellen is.
/Rena Clean/
320ml

Bármilyen anyagra
használható nagy
kiszerelésű, narancs
illatú tisztító zselé.
Környezetbarát,
vegyszermentes.
/Briston/
400ml

423

BRSTNRNCS

RNCLNKRST

Bőrtisztító gél

Bőrradír

Velúr-nubuk radír

Bőrtisztításra,
ülőgarnitúrák,
bőrruházat kíméletes
tisztítására. A gél
hatékonyan távolítja el a különböző
szennyeződéseket
és a faggyú okozta
zsírosodást.
/Briston/
400ml

Bőrradír normál
fedett bőr, velúr,
nubuk, antilop, gumi
és műbőr cipőkhöz,
bőrruházathoz és
táskához. Eltávolítja a
felületi koszt, kisebb
sérülések által okozott barka-hibákat,
szennyeződéseket.
/Euroten/

Bőrradír velúr, nubuk,
antilop, illetve hasítás
bőrökhöz,
cipőkhöz és táskákhoz.
Eltávolítja a felületi
koszt, kisebb szennyeződéseket.
/Movi/

BRSTNGL

GOMCA

GOMNU

A RENA CLEAN TISZTÍTÓ GÉL: A CSÚCSKATEGÓRIA
A zselés tisztító kiváló
minőségű, környezetbarát
tisztító koncentrátum.
Bármilyen felületre (bőr,
műbőr, textil, velúr, nubuk,
gumi, műanyag, fa) tökéletes, valamint zsíros-olajos
felületekre és folttisztításra is alkalmas.
Német termék.
/Rena Clean/
400ml
RENACLEAN
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HOLMENKOL PRÉMIUM ÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ
Hightec Proof

Natural Active Wax

Leather Wax

Csúcsminőségű impregnálószer minden sportés technikai ruházathoz.
Erős víz- és szennyeződéstaszító, olajnak
ellenálló. Fenntartja a
lélegzőképességet.
Alkalmazása egyszerű,
az anyag molekulái
azonnali védőréteget képeznek, gyorsan szárad.
250ml

Bőrápoló és impregnáló
szer cipőkhöz.
Légáteresztő sport és
túracipőkhöz ajánlott,
melyek technikai, „lélegző” anyagokból készültek
/Gore-Tex, Sympatex/
Biológiailag lebomló
intenzív ápolószer
Különösen jól használható
bőr-textil kombinációkhoz
Erősen vízálló!
75ml

Méhviasz tartalmú ápoló
és impregnálószer bőrcipőkhöz.
Biológiailag lebomló intenzív ápolószer.
Fényes, sima felületet
eredményez, erősen
víztaszító hatású.
85ml

Shoe Proof

Sport Hygienic
Fertőtlenítő spray,
használható cipők, sisakok, táskák, hátizsákok
kezelésére.
Semlegesíti az aktív szagokat, friss citrom illatot
tartalmaz.
Csak egy befújás szükséges, száradási ideje rövid.
125ml

Cipő impregnáló spray.
Tökéletes impregnálást
biztosít valamennyi
bőrfajtára és textil-bőr
kombinációra.
Erős víz- és szennyeződéstaszító, olajálló.
Minden anyagnál megőrzi
a maximális lélegzőképességet.
Alkalmazása egyszerű,

gyorsan szárad, az anyag
molekulái azonnali védőréteget képeznek a kezelt
felületen.
Ápolja a bőrt.
250ml
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CIPŐKRÉM, BŐRBALZSAM
Waxos
cipőkrém

Hüllő & nappa
bőrbalzsam

Waxos
cipőkrém

Cipőkrém fedett, box
bőr cipőkhöz, mely
viaszt / waxot tartalmaz. Táplálja, (ön)
fényesíti, impregnálja
a lábbelit.
Normál és metál fény.
/Movi/
50ml

Kényes, prémium
bőrökhöz, különösen
nappa bőrökhöz, táskákhoz, kesztyűkhöz.
Tisztít és táplál. Hüllő
bőr ápolásához ez az
egyetlen megoldás!
Színtelen!
/Movi/
50ml

Cipőkrém bőr
cipőkhöz, mely viaszt
/ waxot tartalmaz.
Táplálja, (ön)fényesíti,
impregnálja
a lábbelit.
Rengeteg színben!
/Tarrago/
50ml

35

SZÍN

MOVAS

MODB050

MOVASM

2027

*színskála a 3. oldalon

TARRAGO SZÍNSKÁLA
színtelen 00

rózsaszín 100

homok 04

fehér 01

fukszia 101

szürkésbarna 46

füstszürke 40

bordó 11

sötét szürkésbarna 47

elefántcsont 36

fenyőzöld 13

musztáng 05

krémszín 37

keki 35

konyak 49

bézs 30

olívazöld 34

barna 52

szarvasbőr 38

türkiz 105

bőrszín 57

természetes bőr 51

világoskék 21

világosbarna 29

cukorbarna 20

égszínkék 104

középbarna 39

sárga 07

katonakék 58

sötétbarna 06

okkersárga 08

éjkék 16

mahagóni 50

borostyán 09

tengerkék 17

fekete 18

mangó 27

azúrkék 22

ezüst metál 501

narancsos vörös 28

lila 23

sötét ezüst metál 502

élénk piros 102

orgonalila 55

arany 503

piros 12

acélszürke 14

vörösréz 505
platina 506

49

SZÍN
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CIPŐKRÉM, BŐRBALZSAM
Illatosított és
méhviaszos
bőrbalzsamok

S A J ÁT

MÁRK Á S TERMÉK

Ápolja, puhítja és
impregnálja a cipőt.
A bőr vízlepergető
képessége nő, élettartama hosszabbodik. 3-féle színben!
/Leder,
Nietsch-Hajmási
1910/
60g / 200ml / 500g
LEDER 60G

Méhviaszos
Briston
bőrbalzsam
Ápolja, puhítja és
impregnálja a bőrt,
visszaállítja finomságát és színét,
meghosszabbítja élettartamát. Természetes
alapanyagokból készül.
/Briston/
50ml / 175ml / 220ml
BRISTON 50
BRISTON 175 BRISTON 220

LEDER 500G

Önfényező, méhviaszos cipőkrém

Viaszos gyorsjavító festék

Méhviaszos
bőrbalzsam

Folyékony, méhviaszt
tartalmazó, önfényezős folyadék fedett
bőrökre. Táplálja, javítja a bőr rugalmasságát, vízlepergető,
impregnáló.
7-féle színben
/Tarrago/
75ml

Fedett bőr cipőkhöz,
viasz alapú fedő festék szivacsos fejjel.
Felfrissíti a színt,
befedi a kopásokat és
táplálja a bőrt. Fehér
vagy fekete színben!
/Tarrago/
75ml
435

Bármilyen bőrre
használható, nagy kiszerelésű, méhviaszt
és növényi olajokat
tartalmazó ápoló
bőrbalzsam. Kellemes vanilía illatú.
/Rena Clean/
320ml

406

RENABLZSM

436

Dubbin bőrzsír/
vidrazsír

Méhviaszos bőrbalzsam & bőrzsír

Prémium
bőrbalzsam

Zsíros- & wixos bőrökre, halász-vadász
bakancsok, csizmák
puhítására és élettartam növelésére.
Zsíros bőr lábbelikre,
vízlepergető hatással.
Színtelen: bármilyen
fedett bőr ápolására.
/Movi, Tarrago/
50ml / 100ml

A színtelen méhviaszos bőrbalzsam &
fekete bőrzsír ápolja,
puhítja és impregnálja
a bőrt. A bőr vízlepergető képessége nő,
élettartama
hosszabbodik.
Magyar termék.
/Columbus/
250ml

Színtelen bőrbalzsam
finom és kényes bőrökre. Tisztít és táplál,
a bőr élettartama
jelentősen megnő.
Nagy kiszerelés, első
sorban bútorkárpit és
ruházat ápolására.
/Movi/
250ml

411/412
MODUB

CLMBS

MODB250

Illatosított és méhviaszos
bőrbalzsamok
Ápolja, puhítja és impregnálja a cipőt.
A bőr vízlepergető képessége nő, élettartama hosszabbodik. 4-féle színben:
fekete, barna, kék és színtelen
/Bagarol /
60g
BAGAROL
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ANATÓMIAI TALPBETÉT
Midi Pro
anatómiai bőr
talpbetét

Stratos Sport
szilikon, gél
talpbetét

Footprint
lúdtalp anatómiai
talpbetét

Sarokemeléssel és
lábközép alátámasztással. Szárazon tartó,
izzadásmentes, valódi
bőrből és innovatív nyitott poliuretán cellákkal.
Lábklíma rendszer,
lábfej szellőztetés profi
módon.
/Movi/

Kiemelkedő komfort,
extrém kényelem:
nyomás-könnyített
megoldás!
/Movi/

Memóriahabos lúdtalp
és harántemelő talpbetét. Lépéstompító
és nyomáskönnyítő,
ütésgátló kivitel.
Izzadásmentes,
lélegző bőr felsőrész,
távol tartja
a nedvességet.
/Movi/

MO051

MO083

MO071

Antishock haránt& lúdtalpemelő talpbetét

Vital haránt- és
lúdtalpemelő bőr
talpbetét

Supimed
szupinált
talpbetét

Emlékezőhabos
alsórész, gerinckímélő
sarokággyal.
Nedvszívó frottír
felsőrész.
/ Pedibus/

Aktív szénszűrős
alsórész, gerinckímélő sarokággyal.
Latex, izzadásmentes,
lélegző kivitel.
/Pedibus/

Szupinált anatómiai
lúdtalpemelő betét.
Puha gumi alsórész,
juhbőr felsőrész.
Sarok kialakítása
korrigálja a befelé
dőlő bokát.
/Pedibus/

3024

3000

3023

Sport anatómiai
talpbetét

Black Sport
talpbetét

Memory Plus
talpbetét

Elsősorban sportoláshoz és szabadidős
tevékenységekhez.
Erősített sarok-,
haránt- és lúdtalp
alátámasztással.
Anatómiai kiképzésű, lépéstompító,
lélegző, izzadásgátló
talpbetét.
/Movi/

Elsősorban sportoláshoz és szabadidős
tevékenységekhez
ajánlott, sport- és
túracipőkbe. Saroknyomás könnyített kivitel,
szövet felsőrész, ívelt,
peremes kialakítás.
/Pedibus/

Extra finom, pamut
önformázó talpbetét, felveszi a láb
anatómiai formáját.
Lélegző és mosható,
memóriahabos viszko-elasztikus réteg,
aktív szénszűrővel.
/Movi/

MO060

BSPRT

MO092
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TALPBETÉT
Prima / Delux bőr
talpbetét, aktív
szénszűrővel

Mester
harántemelő bőr
talpbetét

Ladies 3/4-es
női bőr talpbetét
körömcipőkhöz

Természetes bőr
talpbetét, aktív
szénszűrővel.
Lélegző, elnyeli
a nedvességet
és szagokat,
szárazon tartja
lábát!
/Movi, Pedibus/

Természetes bőr
talpbetét haránt- és
lúdtalpemeléssel, aktív szénszűrős latex
hab aljjal. Lélegző,
rugalmas, szagmentesítő.
Érzékeny, fájós talpcsontozatra ajánlott.
/ Pedibus/

Természetes bőr
talpbetét, puha
alátámasztással
talpközépboltozatnál.
Keskeny, flexibilis
forma.
/Pedibus/

MO065
3013

3027

3004

Vero Cuoio
tehénbőr talpbetét

Summer nyári
pamut talpbetét

Winter melegítő
gyapjú talpbetét

Valódi, természetes
tehénbőr talpbetét.
Strapabíró, erős
kivitel, néptáncos és
lovagló csizmákba.
/Movi/

Nyári, finom, puha
pamut talpbetét,
latex hab aljjal. Mosható, izzadásmentes.
/Movi/

Téli melegítő talpbetét. Tiszta, finom
gyapjú, puha latex hab
aljjal.
/Movi/

MO064

MO076

MO079

Gel Comfort
talpbetét

Impact Reducer
talpbetét

Memory
talpbetét

Vágható, gél talpbetét
textil felsőrésszel és
lúdtalp alátámasztással.
Rugalmassága tehermentesíti az izmokat,
ízületeket és szalagokat. Rezgéscsillapító.
/Pedibus/

Ütéselnyelő talpbetét,
habosított alapanyagból.
Vékony, 3 mm vastagságú, lapos kialakítás.
Önmagában és
kiegészítő betétként is
használható.
Mosható, antibakteriális, csúszásmentes
felületű felső talprész.
/Sidas/

Memóriahabos,
mosható, mikroszálas
talpbetét.
Önformázó habágy,
extra kényelem, a
memóriahab felveszi
a talp formáját.
Lélegző kivitel.
/Movi/

7100

SIDAS IR

MO082
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TALPBETÉT
Silver & Ocean
Ezüst ionos
talpbetét

Metal
alufóliás szigetelő
talpbetét

Fresh Sun DEO
illatosított
talpbetét

Antibakteriális, ezüst
ionos talpbetét. Frottír
felsőrész, aktív szenes
latex alsórész a kellemetlen szagok ellen.
/Pedibus/

Szigetelő talpbetét
fázós lábúaknak.
Alufóliás szigetelés
alul, rugalmas hab
középréteg és meleg,
szövet felsőrész.
/ Pedibus/

Illatosított, parfümös
talpbetét. Puha,
kényelmes viselet.
/Movi/

4001

SOTFS

3015

Filc
talpbetét

Frotti Plus
talpbetét

Méretre szabható
talpbetét

Meleg, filc anyagú
felsőrész, tapadást
biztosító alsó rész.
Védelem a hideg
ellen.
/Pedibus/

Légpárnás, puha latex
hab alsórész, aktív
szenes középső réteg
a kellemetlen szagok
ellen, pamut frottír
nedvszívó felsőrész.
/Pedibus/

Méretre vágható
talpbetét, 35-től
52-es méretig.
Szövet, aktív szén,
latex, mosható.
/Pedibus/

3016

3011

3009

Méretre szabható
gyerek talpbetét

Vescigel gél
tapasz

Cross harántpárna

Vágható, kis méretű,
lélegző gyerek talpbetétek, 19-34-es méret
között, vidám, mintás
kék színvilágban,
nedvszívó, textil
felsőrész.
/Movi, Pedibus/

Saroktapasz szilikon
gélből, ásványi
olajokkal.
Fájdalom ellen és a
gyógyulásért.
4 db tapasz
a csomagban.
/Movi/

MO069

MO056

Puha latex párna,
mely védi a
haránt-csontozatot.
Keskeny és vékony
kialakítás, rugalmas,
könnyű latex alj.
Megelőzi a kalapácsujj,
bütyök kialakulását.
/Pedibus/
3028
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SAROKEMELŐ, EGYENESLÉPTETŐ
Alto parafa
sarokemelő

Taloped bőr sarokrögzítő párna

Softy puha,
bőr sarokemelő

Parafa jellegű
sarokemelő betét,
kemény kivitelben,
bőr borítással.
0,5/1/1,5/2/2,5/3 cmes emeléssel is.
/Movi/

Finom, valódi bőr
sarokrögzítő és
sarokemelő
anatómiai párna.
Rögzíti és emeli a sarkat, valamint javítja
a boka stabilitását.
/Movi/

Sarokemelő bőr és
finom latex anyagokból az optimális
komfort és kényelem
érdekében.
1,5/2 cm-es
emeléssel.
/Movi/

MO074

MO059

Talosoft / Fix
bőr sarokpárna

FixMed
sarokpárna

Bőr
egyenesléptető

Puha, valódi bőr
sarokpárna.
Kényelmessé teszi a
lépést, kissé emeli a
sarkat. Finom, puha,
kényelmes viseletet
biztosít.
/Movi, Pedibus/

Puha, valódi bőr
sarokpárna meglévő
vagy kialakulóban
levő sarokcsont kinövés ellen. Puha latex
alsórész, kivehető
sarokággyal.
/Pedibus/
3008 FIXMED

Egyenesléptető a
helytelen lábállás
korrigálására. A boka
befelé vagy kifelé
dőlését korrigálja.
Gyerekméretben is,
22-től 34-ig.
/Pedibus/
3032

MO040

3007
MO073

Jelmagyarázat
az ikonokhoz

valódi bőr

téli

prémium bőr

nyári

alátámasztás

sport

klímakontroll

illatosított

alufóliás szigetelő

memóriahab

méretre vágható

Gore-Tex technológia

antibakteriális

aktív szénszűrő

UV-colour approved

boka dőlését korrigáló

prémium fa

LOTUS hybrid matrix

gél szilikon

fa

nano technológia
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SAROKEMELŐ, SAROKFOGÓ
Szilikonos sarokemelő, kivehető
sarokággyal

Cushy szilikon
csúszásgátló
harántpárna

Gel Star
szilikon
párna

Csökkenti a sarokcsontot és az
ízületeket érő ütődéseket. A perforált kör
kiemelésével védő
terület alakul ki,
ami leveszi
a nyomást a fájó
sarokcsontról.
/Pedibus/

Puha, szilikon
csúszásgátló gél
párna lábfej alá, női
cipőkhöz. Tompítja
a harántcsontozatot
ért terhelést is.
/Movi/

Puha szilikon harántpárna női cipőkhöz.
Védi a haránt-csontozatot és megelőzi
a lábfej előrecsúszását is.
/Pedibus/
7105

MO053

3030

Conforta szilikon
sarokpárna

Szilikon
sarokfogó

Sling szilikon
sarokfogó

Puha, szilikon
sarokpárna komfort
célból. Magassarkú
és nyitott női
körömcipőkhöz.
/Movi/

Nagy méretű szilikon
gél sarokfogó.
Bármilyen félcipőhöz,
körömcipőhöz.
Rögzíti a sarkat kilépés ellen, öntapadó
kivitel.
/Pedibus/

Szilikon gél sarokfogó
csíkok női körömcipőkhöz. Rögzíti a
sarkat, nem lép ki
belőle. Öntapadó.
A csomag 4 darabot
tartalmaz!
/Movi/

MO057

7104

Velúr bőr & filc
sarokfogó
Nagy méretű sarokfogó velúr bőr vagy
filc anyagból. Bármilyen félcipőhöz, körömcipőhöz. Rögzíti
a sarkat kilépés ellen,
öntapadó kivitel.
/Pedibus/
3006

MO058

Tematikus honlapjaink:
bagarol.hu
cipofuzok.hu
cipokrem.hu
cipotisztitas.com
sarokemelo.hu
talpbetetek.hu
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CIPŐFŰZŐ
Pamut cipőfűzők vékony, kerek,
elegáns
Pamut cipőfűzők alkalmi
cipőkbe. Több színben és
méretben!
45cm - 150cm

Az
elérhető
szín és hosszúság
kombinációkat megtalálja
a cipofuzok.hu honlapon
és a cipoapolas.com/cipofuzo
webáruházban!

Pamut cipőfűzők fonott, kerek,
vastag

Lurex
cipőfűzők kerek és lapos

Több színben és méretben!
60cm - 90cm
/Movi/

Több színben!
120cm
/Movi/

Pamut cipőfűzők sportos, kerek, vastag

Több színben és
méretben!
90cm - 120cm
/Movi/
201

102

103

Pamut cipőfűzők
- lapos, vékony,
elegáns

118
208

Trekking pamut
cipőfűzők bakancsba,
kerek, erős
Több színben és
méretben!
120cm - 150cm
/Movi/
106

Az elérhető szín és hosszúság kombinációkat megtalálja
a cipofuzok.hu honlapon vagy a cipoapolas.com/cipofuzo
webáruházban!
90cm - 250cm
/Movi/
104
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CIPŐFŰZŐ
Waxos cipőfűzők
- vékony/vastag,
kerek, elegáns

Bőr cipőfűzők

Waxos cipőfűzők
- waxos, lapos,
elegáns

Több színben és méretben!
75cm - 120cm
/Movi/

Több színben, 120
cm hosszúságban.
Szélesség: 4mm,
vastagság: 3mm.

Több színben és
méretben!
90cm - 120cm
/Movi/

112

BRCPFZ

212

114

Sport és training
cipőfűzők erősített, sport

Trekking Fluo
fluoreszkáló
cipőfűzők

Fluo
fluoreszkáló
cipőfűzők

Több színben és
méretben!Sportcipőkbe: ovális átmérőjű,
peremes, speciális
kivitelben!
107
120cm - 150cm
109
/Movi/

Több színben és méretben! A fluoreszkálás UV fényben fejti ki
hatását.
120cm - 150cm
/Movi/

Több színben és méretben! A fluoreszkálás UV fényben fejti ki
hatását.
120cm - 150cm
/Movi/

Pamut cipőfűzők lapos, széles, sportos

106FLUO

205

Az elérhető szín és hosszúság kombinációkat megtalálja
a cipofuzok.hu honlapon vagy a cipoapolas.com/cipofuzo
webáruházban!
75cm - 250cm
/Movi/
203
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PRÉMIUM SÁMFA
Perfet Premium
csuklós fa sámfa
Különleges, lakkozott,
állítható fa sámfa
aranyozott gombbal,
36-46 méretben.
Dupla rugós kialakítás, fejbőség és hossz
feszítéssel, amelyből
a fejrész automata.
/Movi/
TENDPER

Primat Premium
csuklós fa sámfa

Express Premium
rugós fa sámfa

Rugós bükkfa
sámfa

Különleges, lakkozott,
állítható fa sámfa, több
méretben. Csuklós
vég, csavaros állítási
mód, hosszban kisebb
tágításra alkalmas.
/Movi/

Különleges, lakkozott, rugós fa sámfák,
több méretben, férfi
és női cipőkhöz. Erős
és igényes kivitel.
/Movi/

Bükkfából készült
rugós fa sámfák, több
méretben, férfi és női
cipőkhöz.

TENDPRI

TENDEXP

Extender Premium
cipőtágító sámfa

Allve fejtágító
sámfa

Kétirányú cipőtágító
sámfa, mellyel a
lábbeli fejbőségét és a
hosszát is bővítheti.
Bütyök-nyomó /
tágítási lehetőségek
12 ponton!
/Movi/

A cipő fejét tágító
sámfa, lakkozott,
csavaros állítással
és bütyök nyomókkal.
/Movi/

ALLEXT

3066

ALLVE

Csizmalehúzó
Fa csizmalehúzó „macska”, „bootjack”.
/Movi/
CAVLE
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SÁMFA
Rugós plüss
sámfa

Plüss
orrsámfa

Bársony
orrsámfa

Plüss sámfák, női
cipőkhöz. Biztos
tartást ad a cipőnek,
de nem tágítja ki.
/Pedibus/

Kiváló minőségű
plüss sámfa. Biztos
tartást ad a cipőnek,
de nem tágítja ki
annak felsőrészét.
/Pedibus/

Bársony orrsámfák,
3-féle orrkialakítással, női körömcipőkhöz, nyitott
lábbelikhez.
/Movi/

1853

1855

PED400
PED401
PED406

Férfi műanyag
rugós sámfa

Női műanyag
rugós sámfa

Rugós, műanyag
sámfák, kétféle
méretben, férfi
kivitelben.
/Movi/

Rugós, műanyag
sámfák, kétféle méretben, női kivitelben.
/Movi/

MC CLUB U

MC CLUB D

Anatómiai
műanyag sámfa

Csizmaszár feszítő 24 és 36 cm

Anatómiai, hosszban
állítható műanyag
sámfa bőr cipőkhöz.
/Movi/
AU

Laprugós, műanyag
csizmaszár feszítő,
női térdcsizmákhoz és rövidebb szárú csizmákhoz.
/Movi/
TEND
TENDU

A helyes sámfa
választás
alapja a cipő
anyaga és
merevsége.
Tudjon meg
többet a sámfák
típusairól:
cipoapolas.com/
samfa
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CIPŐKEFE, APPLIKÁTOR, CSOMAG
Pácolt lószőr
bekenő kefe

Lószőr & pácolt
fa cipőkefe

Lószőr & pácolt
fa cipőkefe

Olasz, prémium
minőségű fa bekenő
cipőkefe: valódi
lószőr és pácolt fa,
cipőkrém
felhordáshoz.
/Movi/

Olasz, prémium
minőségű pácolt
fa cipőkefe, valódi
lószőrből.
155x45x15mm
/Movi/

Olasz, prémium
minőségű pácolt
fa cipőkefe, valódi
lószőrből. kb. 30%-al
nagyobb, mint közepes testvére.
180x50x25mm
/Movi/

SPAZCR1

SPAZCR0

SPAZCR2

Velúrkefe

Kombinált velúrkefe

Óriás ruhakefe

Velúr-nubuk cipőkefe.
Velúr, nubuk, antilop
& hasítás bőrökhöz.
Tisztításhoz, csiszolt
bőrökhöz, cipőkhöz.
/Movi/

Velúr, nubuk, antilop &
hasítás bőrökhöz.
A gumi fej tisztít és
radíroz, a fémszálas
fej szöszösíti a bőrt és
portalanít.
/Movi/

Olasz óriás pácolt
ruhakefe, kevert
sörtéből.
Szösztelenít, tisztít
és szépít.
Mérete: 20 x 5,5 cm.
/Movi/

SPAZLAT2

SPA247

SPAZLAT

Utazó készletek

Faláda

Utazó készletek
cipőápoláshoz,
tisztításhoz.
/Movi/

Faláda cipőápolási
termékeknek.
*A kép illusztráció.
/Movi/

NECFAKI

WOKI
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CIPŐKEFE, APPLIKÁTOR
Bekenő kefe

Fibrisz sárkefe

Fényezőkefe

Kevert tömőanyagú,
bükkfa bekenő kefe.
Cipőkrém és bőrbalzsam felhordáshoz,
kisebb, nehezen elérhető felületekhez.
Magyar termék.
/Clarissa/

Növényi rost alapanyagból készült
fibrisz sárkefe. Finom
és erős megoldás.
Magyar termék.
/Clarissa/

Gesztenye fénykefe,
pácolt bükkfából és
első osztályú kínai
serte tömőanyagból.
Magyar termék.
/Clarissa/

352

FNYKF-FKF

FKF-BKN
Köszönjük, hogy a látássérültek által gyártott Clarissa termékek megvásárlásával Ön is támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását.

Lószőr ruhakefe

Cipőkrém applikátor

Pamutkendő

Ruhakefe felületkezelt bükkfa és valódi
lószőr kombinációjából.
Magyar termék.
/Clarissa/

Szivacsos applikátor
cipőkrém és bőrápoló
felhordásához. Kis
méretű, fekete és fehér
színben.
/Movi/

RHKF-FKF

MOAPP

Olasz pamut törlőkendő, tisztítókendő.
Cipőápoláshoz és
táskaápoláshoz,
cipőkrém- és bőrbalzsam felviteléhez.
/Movi/
PANG

A megfelelő cipőápolás
alapja a bőr típusának
ismerete.
Keresse a cipeszmester.hu
honlapon vagy a
facebook.com/cipojavitas
oldalon ingyenes,
„11 alapvető cipőápolási
praktika” c. tanulmányunkat!
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CIPŐKANÁL, EGYÉB
Műanyag
cipőkanál - 16 cm

Fém
cipőkanál - 16 cm

Fém
cipőkanál - 18 cm

Műanyag cipőkanál,
sokféle (nem választható) színben.
/Movi/

Nikkelezett fém
cipőkanál.
/Movi, Pedibus/

Nikkelezett fém cipőkanál. Erős, kis méretű,
szép és formás kivitelű
cipőkanál.
/Pedibus/

CAL16

CAL16N

1810

Műanyag
cipőkanál - 42 cm

Fém
cipőkanál - 41 cm

Műanyag
cipőkanál - 79 cm

Műanyag cipőkanál,
többféle (nem választható) színben.
/Movi/

Több féle színű, fém
cipőkanál.

Műanyag cipőkanál,
többféle (nem választható) színben.
A leghosszabb
cipőkanál
típus!
/Pedibus/

3061

CAL42

458

Nikkel cipőkanál 52-54 cm

Polírozó báránybőr
kesztyű

Nikkelezett, exkluzív,
fém cipőkanál.
/Pedibus/

Prémium minőségű báránybőr polírozó kesztyű
cipőkhöz.
Több - nem választható
- színben.
/Movi/

PED605

GUAPEL

Pamut cipőzsák
1 pár átlagos méretű
cipő fér el benne.
27x37 cm.
/Movi/
SACPAN

CIPŐJAVÍTÁS
TÁSKAJAVÍTÁS
CIPZÁR CSERE
PRÉMIUM SZOLGÁLTATÁSOK
CIPŐ- ÉS BŐRÁPOLÁSI TERMÉKEK
KIEGÉSZÍTŐK

DOBJA KI, Cipészműhely
Nietsch - Hajmási
HA NEM TUDJUK MEGJAVÍTANI!
Budapest, VI., Izabella utca 81.

Budapest, VI.,Tel:
Izabella
utca 75.
06 1 706 6842
Tel: 06 1 706 6842
Hétfő-péntek:
830 - 1700
H-P: 8:30 - 17:00,
Cs: 8:30 - 18:00 830 - 1800
Csütörtök:
Szombat:
1000 - 1300
cipeszmester.hu
cipoapolas.com - webáruház
cipeszmester.hu
facebook.com/cipojavitas
cipoapolas.com - webáruház
youtube.com/cipeszmester
facebook.com/cipojavitas
youtube.com/cipeszmester

www.cipoapolas.com
Professzionális Cipőápolás
Online Bemutatóterem

www.cipoapolas.com | VI. Izabella utca 81. | 06 1 706 6842
H-P: 8:30-17, Cs: 8:30-18, Szo: 10-13

