
                                           
Danielki to polska firma, która używa materiałów od polskich dostawców a 
specjalizuje się w obuwiu profilaktyczno-korekcyjnym dla dzieci. 
 
 
 
Obuwie profilaktyczno-korekcyjne 
 
Obuwie Danielki to profilaktyczno-korekcyjne buciki dla dzieci. Charakteryzują 
się tym, że z powodzeniem można je nosić zarówno w pomieszczeniach 
zamkniętych (w domu, przedszkolu), jak i na zewnątrz. 
 
Wszystkie buciki wykonywane są z najlepszej jakości naturalnych skór (zamsz, 
welur, nubuk, skóra licowa) oraz z materiałów o równie wysokiej jakości. Buty 
wykonywane są ręcznie a materiały pochodzą od polskich dostawców. 
 
Specjalny system wytwarzania “danielek” sprawia, że są to buciki wyjątkowo 
lekkie i elastyczne.  
 

 



 
Obuwie Danielki daje możliwość zastosowania:  
 

● wkładek ortopedycznych 
● aparatów ortopedycznych 
● szyny strzałkowej 
● szyny piszczelowej 
● szyny podwójnej ze sprężynami korygującymi 
● podwyższenie obcasa, w celu wyrównania długości kończyn 

 
 
 
Podeszwy: styrogumowa, termokauczukowa 
 
Badania i testy pozwoliły stworzyć dwa rodzaje podeszwy i właśnie w oparciu o 
te systemy wykonane są Danielki. 
Dzięki temu buciki są elastyczne i zginają się w odpowiednim miejscu. 
 
 
Podeszwa styrogumowa 
 
Może być pomocna w określeniu przez lekarza ortopedę czy stopa rozwija się 
prawidłowo. 
Po miesięcznym użytkowaniu bucików z podeszwą styrogumową ortopeda 
przeanalizuje sposób zużycia podeszwy i na podstawie tego będzie mógł 
stwierdzić, czy sposób rozwoju stopy jest prawidłowy czy nie oraz podjąć dalsze 
kroki związane z ewentualną profilaktyką lub korekcją/rehabilitacją. 
 
 

● bardzo lekka,  
● wykonana z mikrokomórkowego styrogumu, który zwiększa swoją 

elastyczność w trakcie użytkowania 
● łatwo dostosowuje się do sprawności ruchowej dziecka 
● buty nadają się do przeróbek ortopedycznych 

 
 
 
 
Podeszwa termokauczukowa 
 
Posiada specjalną linię zgięcia (śródstopno-paliczkową), króra ułatwia pracę 
stópki w odpowiednim miejscu 
 
Podeszwa jest antypoślizgowa i nadająca się - w odpowiednich warunkach - do 
użytku na zewnątrz. 



 
 
 
 
 
 
Buty profilaktyczno-ortopedyczne Danielki posiadają znak Zdrowa Stópka oraz 
pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka 
 

 
 
Znak Zdrowa Stopa jest wyróżnikiem dobrego obuwia, zabezpieczającego 
prawidłowy rozwój i funkcjonowanie stópek dziecka. 

Obuwie posiadające ten znak jest wykonane prawidłowo pod względem 
konstrukcyjnym, technologicznym i materiałowym oraz estetycznie wykonane. 



Znak ZDROWA STOPA przyznawany jest obuwiu dla dzieci do lat 15. 

Prawo stosowania znaku ZDROWA STOPA przyznaje Komisja Specjalistów ds. 
Obuwia Dziecięcego działająca przy IPS Oddział w Krakowie potwierdzając swoją 
decyzję świadectwem. Oceny obuwia dokonuje ortopeda, antropolog, 
konstruktor obuwia, technolog i materiałoznawca. 

O przyznanie znaczka mogę ubiegać się producenci obuwia oraz importerzy.  

Prawo oznaczania znaczkiem ZDROWA STOPA nie daje bezpośrednich korzyści 
finansowych ale służy producentom do promowania swoich wyrobów, a dla 
rodziców dzieci stanowi informację, że obuwie z tym znakiem jest dostosowane 
do wymagań stóp dzieci. 

 


