
                                                     
O firmie 
 
Bobux to rodzinna firma, która została założona przez Chrisa i Colleen Bennet w 
1991 roku w Nowej Zelandii. 
 
Motywacją do działania dla Państwa Bennet był brak dostępnych w sklepach 
wygodnych i ‘zdrowych’ kapci dla ich 9-cio miesięcznej wówczas córeczki Chloe. 
Dostępne w tamtych czasach kapcie miały zbyt twardą podeszwę, często spadały 
i rozwiązywały się - były niewygodne i z pewnością, nie gwarantowały  
stopom Chloe zdrowego rozwoju. 
 
Rodzice postanowili więc, że sami stworzą i uszyją córce kapcie, które byłyby 
pozbawione tych wad. Jako materiału użyli delikatnej zamszowej skóry 
eliminując tym samym problem twardej podeszwy, a sznurówki zastąpili gumką - 
w ten sposób powstała unikalna i pionierska konstrukcja kapci typu soft sole. 
 
Państwo Bennet w kolejnych latach rozszerzyli ofertę o buty: 
 

●  dla dzieci uczących się chodzić (seria step up), 
●  buty dla dzieci wprawnie chodzących (seria I-walk)  
●  buciki zapewniające ochronę stopy dla niemowląt (seria new-b). 

 
Konsekwentne promowanie ideii bosej stopy, stosowanie naturalnych 
materiałów, współpraca z pediatrami i fizjoterapeutami sprawiły, że dziś Bobux 
jest rozpoznawalną i cieszącą się znakomitą renomą marką, firma sprzedaje 
buciki w ponad 30 krajach na całym świecie. 
 
 
Bobux jako pionier w dziedzinie produkcji obuwia dziecięcego 
 
To pierwsza firma na świecie, która rozpoczęła produkcję kapci z miękką 
skórzaną podeszwą (soft sole).  
 
Bobux jako nieliczny producent obuwia promuje również ideę “bosej stopy” 
(chodzenie boso jest najzdrowsze dla młodej stopy). 
 
Nadrzędny cel, który przyświecał Państwu Bennet przy tworzeniu kapci dla córki, 
tj. zapewnienie wygody oraz zagwarantowanie zdrowego rozwoju jej stopom, 
stał się dla firmy priorytetem oraz jej znakiem rozpoznawczym. 
 



 

 

Seria Bobux step up 

Buciki serii step up zostały zaprojektowane specjalnie dla dzieci uczących się 
chodzić, które przechodzą z fazy raczkowania do chodu i stawiają swoje 
pierwsze kroki. 

Buciki step up są wyjątkowo giętkie i elastyczne – swobodnie poddają się stopie, 
pozwalają jej na naturalną i nieskrępowaną pracę. 

Uformowane na kopycie szewskim nawiązującym swoim kształtem do stopy 
dziecka na tym etapie rozwoju, dzięki temu but pewnie trzyma stopę w rejonie 
śródstopia oraz zapewnia odpowiednio dużo miejsca dla palców w przedniej 
części. 

 
Seria Bobux I-walk 
 
Stopy dzieci, które dobrze chodzą mają inną budowę niż dzieci raczkujących czy 
stawiających swoje pierwsze kroki. Buciki serii I-walk zaprojektowano 
specjalnie z myślą o dzieciach, które potrafią już dobrze chodzić.  
 
Buty uformowano na kopycie szewskim odpowiadającym kształtem stopie 
dziecka na tym etapie rozwoju. 
 
Dzięki odpowiedniej konstrukcji buty pewnie trzymają stopę (stopa nie 
przemieszcza się wewnątrz buta) oraz zapewniają odpowiednio dużo miejsca w 
przedniej części. 
 
Giętka i elastyczna podeszwa umożliwia pracę stopy (w szczególności w 1/3 
długości od strony palców, gdzie podeszwa posiada dodatkowe poprzeczne 
nacięcia). 
 
Seria soft sole 
 
Seria soft sole to w całości skórzane kapcie przeznaczone dla niemowląt i 
dzieci chodzących do ochrony ich stóp przed chłodem i nieprzyjaznym 
podłożem podczas raczkowania i chodzenia. 
 

Pełnią funkcję kapci, ale nie opinają i nie krępują stopy – zapewniając jej 
warunki podobne to tych jakie ma bosa stopa. 

Wykonane ręcznie w całości z naturalnej skóry są miękkie, oddychające i 
bezpieczne (nie zawierają żadnych szkodliwych substancji). 

 



 

 

Seria new born 

 

Seria new-b przeznaczona jest dla noworodków i niemowląt jako ochrona ich 
delikatnych stóp. Bucki doskonale sprawdzą się podczas spacerów lub na 
specjalne okazje. 

Szyte ręcznie i wykonane w całości z bardzo miękkiej i oddychającej naturalnej 
skóry. 

Konstrukcja bucików gwarantuje, że nie opinają one oraz nie krępują stopy. 

 

 
 
Buty Bobux charakteryzują się: 
 

● Elastyczną podeszwą 

 
  
 
     - podeszwa jest giętka i elastyczna 
     - bieżnik podeszwy posiada poprzeczne nacięcia zachodzące na boki  
       podeszwy i wyżłobienia, które ułatwiają zginanie się bucika podczas  
       chodzenia 
 
 

● Pewnym trzymaniem stopy 



 
 
     - buty I-walk up formuje się na specjalnie stworzonym kopycie szewskim,  
     które nawiązuje swoim kształtem do kształtu i fizjonomii stopy dziecka  
     będącego na tym etapie rozwoju (dobrze chodzi) 
     - przytwierdzona na stałe skórzana wkładka nie roluje się i nie przesuwa 
     - dzięki odpowiedniej konstrukcji stopa i pięta pewnie utrzymywane są na  
     swoim miejscu 
 
 

● Łatwym zakładaniem i zdejmowaniem 

 
 
     - but szeroko otwiera się na stopę, dzięki czemu łatwo go włożyć 
     - zapinanie na rzep daje zakres regulacji oraz pewne trzymanie stopy w  
     okolicy śródstopia 
     - rzep łatwo zapiąć, co pomaga dziecku w nauce zakładania i zdejmowania  
     butów i dostarcza mu satysfakcji 
 
 

● Odpowiednim kształtem, lekkością 

 



 
     - bucki są bardzo lekkie – od 85g/but 
     - mają odpowiedni kształt nawiązujący do kształtu stopy dziecka dobrze  
     chodzącego 
     - wycięcie pod kostką umożliwia swobodną pracę kostki, buty jej nie uwierają  
     i nie gniotą (modele zimowe, które sięgają powyżej kostki, nie posiadają  
     usztywnień w tym rejonie) 
 
Wszystkie buty firmy Bobux są wykonywane ręcznie z naturalnej skóry 
najwyższej jakości. Skórzana jest również wkładka. 
 
Skóra oddycha i zmniejsza pocenie się stopy, dzięki czemu zabawa, chodzenie i 
bieganie w Bobuxach jest dla dzieci przyjemnością. 
 
Skóra garbowana i farbowana jest bez użycia jakichkolwiek szkodliwych 
substancji. 
 
http://bobuxpolska.pl/ 
 
Bobux - od raczkowania do chodu 

http://bobuxpolska.pl/
https://youtu.be/7uGgucqON0s

