
                                              
 
O firmie 
 
Polska firma, która specjalizuje się w ręcznej produkcji obuwia dziecięcego. Od 
wielu lat dba o to, by Najmłodsi mogli chodzić w najlepszym obuwiu.  
 
Firma była wielokrotnie nagradzana na rozmaitych konkursach oraz otrzymała 
wiele nagród i wyróżnień. Obuwie emel znajduje uznanie zarówno u rodziców, 
jak i lekarzy ortopedów. Ponadto posiada wiele certyfikatów jakości (min. atest 
Zdrowej Stopy). 
 
Jak sama firma pisze, emelki (obiegowa nazwa obuwie produkowanego przez 
firmę) powstają w Manufakturze, gdzie pasjonaci dbają o stopy dziecięce. 
 
 
Dlaczego Emel? 
 
Ręczny montaż i własne patenty 
 
Żadna maszyna nie zastąpi ludzkich rąk przy produkcji obuwia dziecięcego. 
Chodzi między innymi o możliwość wyczucia naprężeń delikatnych skór, jakie 
powinny być stosowane w butach dla dzieci. Maszyny tego nie potrafią zrobić tak 
dobrze, jak ludzie. 
 
Emelki po zaćwiekowaniu leżakują od 12 do 36 godzin tak, by skóra się 
odprężyła i zachowała odpowiedni kształt i sztywność bez konieczności 
stosowania plastikowych usztywniaczy. 
 
 
Opracowując nowy model buta opracowywane jest również nowe kopyto 
szewskie. Firma nie korzysta z gotowych form i dlatego etap tworzenia nowego 
modelu zaczyna się od analizy kształtu stopy i stworzenia odpowiedniego kopyta. 
 
 
“Komfort dziecka przede wszystkim, potem styl i moda” 
 



Można to uznać za swoiste motto czy filozofię, w myśl której tworzone są 
znakomite modele butów.  
 
Skóry wykorzystywane przy produkcji są bezpieczne dla dzieci. Nie zawierają 
rakotwórczego chromu.  
 
Skóra, jako główny element konstrukcji, ma bezpośredni wpływ na wygodę, 
funkcjonalność i wygląd butów. Dlatego musi być najwyższej jakości. Dba o to 
osobiście sama właścicielka firmy stawiając garbarniom bardzo wysokie 
wymagania. 
 
Każdy model przed wejściem do produkcji poddawany jest testom przez 
zaprzyjaźniona grupę dzieci. Dzieci to najlepsi testerzy obuwia na świecie.  
następnie podlega kontroli Centralnego Laboratorium Przemysłu Obuwniczego w 
Krakowie. 
Dzięki temu firma ma pewność, że do produkcji trafia produkt naprawdę 
najwyższej jakości. 
 
 
Roczki 
 
"Roczki" to opatentowana nazwa firmy Emel. 
 
Roczki Emel: 
 
 

● obuwie profilaktyczne - w normalnych warunkach, zalecane są do 
użytkowania u dzieci w profilaktyce 

 
● zalecane również we wspomagającym leczeniu i rehabilitacji zniekształceń 

wzrostowych oraz nabytych nóżek dziecięcych, takich jak: koślawość 
kolan i stóp, szpotawość stóp, płaskostopie podłużne i poprzeczne, stopy 
płasko-koślawe, stopa wiotka, paluch koślawy, szponiaste ustawienie 
palców. Po zastosowaniu odpowiednich wkładek ortopedycznych, 
dobranych przez lekarza specjalistę, mogą być stosowane w leczeniu 
zachowawczym tych schorzeń. 

 
● wykonane ręcznie z najwyższej jakości skór, specjalnie garbowanych 

 
● przeznaczone dla dzieci zaczynających chodzić, uczących się tego 

trudnego procesu 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 


