
>  innowacyjna technologia  
dwuzakresowego odciążania

> optymalne amortyzowanie uderzeń
> poprawiona redystrybucja nacisku
> redukcja sił ścierających

> większa stabilizacja
>  sztywna płytka wzmacniająca na  

całej długości wkładki
>  możliwość wymiany wkładki 

(włączenie z wkładką dla cukrzyka)

Odciążenie w takim zakresie jakie jest konieczne – przejmowanie  
nacisku na tyle na ile to możliwe.

Przesunięty w tył punkt ciężkości  
zapewnia mniejszy nacisk na  

przodostopie

Nowość z DARCO
Relief Dual® – but odciążający

D
ow

ie
dz

iona jakość, innowacyjny koncept



Relief Dual®

Ten nowy but odciążający zapewnia odpowiedni balans oraz
stabilność jak i redukcję nacisku na stopę.

Innowacyjność Relief Dual® rewolucjonizuje technologię
odciążania. Wkładka Dual łączy korzysci obsorbcji nacisku
materiału EVA oraz antypoślizgowe cechy gumy.

Dodatkowo, dzięki tym usprawnieniom, zoptymalizowaliśmy
przetaczanie, co jest cechą charakterystyczą dla tego buta.

Łamiąc pierwotne wytyczne, przedłużyliśmy sztywną płytkę
wzmacniającą na całą długość podeszwy, maksymalizując
redystrybucję nacisku a tym samym efektywnie unierucha-
miając stawy śródstopno-paliczkowe oraz międzypaliczkowe
stopy.

>   kształt i rozmiar zgodny ze specjalnymi 
wkładkami DARCO takimi jak: PegAssist® 
Insole, Puzzle Insole® oraz Relief Contour

> antypoślizgowa gumowa podeszwa
>  poprawiona absorbcja wstrząsów,  

 szczególnie w obrębie pięty

>   wzmocniona część piętowa  
zapewniająca stabilizację pięty

>  miękka wyściółka
>  dostępny w 7 rozmiarach

> szerokie paski mocujące Velcro
> przelotki na pasek po obu stronach
>  paski mogą być docinane do wymagań 

rozmiarowych

Średnia  
reduckja  
nacisku

Neutral Relief Dual®

nacisk  
mniejszy o 
42 %

nacisk mniejszy o 
34 %

nacisk mniejszy o 
67 %



>  miejsce na wymienne wkładki
>  wyściółka dostosowana dla cukrzyków
>   niski profil – brak konieczności wyrównywa 

ni  a wysokości 

>  Sztywna płytka wzmacniająca na całej 
długości podeszwy tworzy wielowar-
stwowy konglomerat, który bardzo 
 poprawia redystrybucję nacisku

>   kształt i rozmiar zgodny ze specjalnymi 
wkładkami DARCO takimi jak: PegAssist® 
Insole, Puzzle Insole® oraz Relief Contour

> szerokie paski mocujące Velcro
> przelotki na pasek po obu stronach
>  paski mogą być docinane do wymagań 

rozmiarowych

>   wewnętrzna część buta  
bez szyć, poprawiony komfort 
stosowania, np. po operacjach 
palucha koślawego

>  szerokie otwarcie
>  proste  

stosowanie

>  nowoczesny  
kolor oraz wzornictwo

>  lekki oraz oddychający  
materiał wierzchni



ROZMIAR   SYMBOL

  Relief Dual®  Kapa na palce 
(opcjonalnie)

Damskie l Kolor szary:
WS 34,0 – 36,5 RD-W1 TCDW1 
WM 37,0 – 38,5 RD-W2 TCDW2
WL 39,0 – 41,0 RD-W3 TCDW3

Męskie l Kolor szary:
MS 39,0 – 41,0 RD-M1 TCDM1
MM 41,5 – 43,0 RD-M2 TCDM2
ML 43,5 – 45,0 RD-M3 TCDM3
MXL 45,5 – 47,0 RD-M4 TCDM4

Lista produktów Rozmiary oraz wymiary rozmiarówki

Wszystkie wymiary podane w cm  
i odpowiadają rozmiarowi wkładki.
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