
 
 

 
OBUTEV ZA OBČUTLJIVA STOPALA 
Ko se pri nošnji srečata stopalo in 

udobje 
 

 
Nekaj o obutvi 
 
Obutev Celia Ruiz  je vrhunska inovativna 
obutev za občutljiva stopala, izdelana na 
osnovi dolgoletnih izkušenj proizvajalca iz 
Španije.  
 
Obutev je bila razvita iz potreb uporabnikov 
po mehkobi, varni hoji, enostavni uporabi in 
izdelana iz materialov prijaznih do našega 
stopala. 
 
Celia Ruiz  je res posebna obutev. Naj jo 
preizkusijo tudi vaša stopala. 
 

 

303 F - JASMINE LYCRA – NOVO! 
 
 
 
 
 
 
 
Cena in 
velikosti 

CENA: 44,95 EUR 
Velikosti: 36 - 42 
Barva: črna 

 
WALLABY BAMARA  
podloga iz poliestra, obdelano po 
tehnologiji Sanitized 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 34,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva: črna 

 
213 F - DIANE  podloga iz bambusa z 
integrirano srebrno nitko 

 
 
Cena in 
velikosti 

CENA: 39,95 EUR  
Velikosti: 36 - 42 
Barva: bež 

 

 

213 F - NEW  DIANE  – NOVO! 
 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 41,50 EUR  
Velikosti: 36 - 42 
Barva: bež 

 
Plumex – obutev s  prilagodljivim 
zgornjim delom 

Zgornji del je tkan iz poliamid tkanine, ki 
zagotavlja zračnost in prilagoditev stopalu ne 
glede na njegovo obliko. V obutvi je  PU vložek 
z mikrofibro, obutev pralna na 40° C. Podplat 
je direktno brizgan na zgornji del.  
 

2100 MREŽICA – tkan zgornji del 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 29,95 EUR 
Velikosti: 35 - 42 
Barva: bež, črna, siva, modra 

 
PRODIA d.o.o. 
Lom pod Storžičem 10 
4290 TRŽIČ 
www.prodia.weebly.com 
Martina Zupan 051 667 693 
martina.zupan@prodia.si 

  

 
 

   

   

 

 



LASTNOSTI 
 

IZREDNO UDOBNI 
Podplat iz mehke gume vulkaniziran na 
zgornji del obutve zagotavlja izredno 
mehkobo obutve. Volumen obutve je 
povečan in prilagojen občutljivim 
stopalom. Brez uporabe lepil. 
 

NE DRSIJO 
Podplat iz visoko kakovostne mehke 
gume zagotavlja dober oprijem na 
različnih podlagah in ne pušča barve. 
 

ANTIBAKTERIJSKI  
V podlogo integrirana srebrna nitka 
ali podloga iz poliestra/bombaža 
obdelana s postopkom Sanitized 
zagotavlja antibakterijsko delovanje. 
Obutev je pralna na 30° C. 
 

IZDELANA IZ NARAVNIH 
MATERIALOV 
Podloga obutve iz naravnega bambusa 
(pri modelih z integrirano srebrno 
nitko), podplat iz gume. 
 

PRILAGODLJIV ZGORNJI DEL 
Zgornji del obutve je zasnovan na način, 
da omogoča različne volumske 
prilagoditve in omogoča nastavitev 
obutve po vašem stopalu. Večina 
obutve ima možnost regulacije čez nart 
in regulacijo v petnem delu, kar je 
bistveno za udobno namestitev, 
enostaven vstop ter stabilen in varen 
korak.   
 

MODELI OBUTVE 
z integrirano srebrno nitko v podlogi iz 
naravnega bambusa 
 
308 U - GARY 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 49,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva: črna 

 
310 U - FRANKI 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 49,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva: črna 

 
307 U-WALLABY DIABETIC 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 49,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva:črna 

 

307 U -  WALLABY REJILLA -Zračni zgornji 
del 

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 44,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva: črna 

 
203 F -  REJILLA - Zračni zgornji del 
 
podloga iz bambusa z integrirano srebrno 
nitko  
 
  

 
 
Cena in 
velikosti 

CENA: 44,95 EUR  
Velikosti: 35 - 42 
Barva: črna  in bež 

 
CH2 - EDEN

 
Cena in 
velikosti 

CENA: 39,95 EUR 
Velikosti: 36 - 48 
Barva: črna 

 

 

 

 

 
 


