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SANDALER
MODELLER

Sandaler findes i et vælg af farver,
modeller og det kan være svært at
finde den model, der passer bedst

til barnets behov.
Hvor meget støtte har mit barn

behov for? skal jeg vælge en lukket
sandal eller skal sandalen være
åben ude ved tæerne? Skal der
være en fast hælkappe eller skal
det blot være en rem ved hælen.
Der er mange ting at tage højde

for.

Vi anbefaler lige fra 0,8 cm til de
helt små børn og op til 1,5 cm i

voksetillæg. Når man køber
sandaler kan det godt se voldsomt
ud med et voksetillæg på 1,5 cm.

Sådan ser der også ud inde i
støvlerne eller skoene, men der kan

man bare ikke se det. :-)
Så en åben sandal vil 1 cm. være det

de fleste vælger, da det ser mere
harmonisk ud i sandalen. 

VOKSETILLÆG
I SANDALER



Hvad skal jeg være
opmærksom på?

En sandal skal sidde ordentlig og fast på foden. Det nytter ikke at barnet ikke

kan lege frit på legepladsen fordi sandalen falder af. Så sørg for at sandalen er

spændt fast. Klip klapper er ikke rigtig fodtøj, men blot en smart hurtig

sandal man kan bruge ved poolen eller ved stranden.

Så skal du vurdere om dit barn skal have en åben eller en lukket sandal. Har

du et barn er er meget aktiv der f.eks spiller fodbold, så er det en fordel at

vælge en sandal der er lukket ude i snuden, så de små tæer er godt

beskyttet.

Der er flere ting af være opmærksom på når du skal købe sandaler til dit barn.
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Brands

Vi forhandler forskellige brands med forskellige egenskaber og vi har en
udførlig forklaring ved alle sandaler. Du kan altid skrive hvis du har

spørgsmål til et specifik produkt. 
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BUNDGAARD
 

EN FANT
 

VIKING
 

ZIGZAG

ANGULUS
 

COLOR KIDS
 

HUMMEL
 

WODEN


