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От 1976 г. Primigi придружава стъпките 
на милиони деца по света, 

проектирани, като най-добрите обувки за всяка фаза на развитие. 

Италиански стил в детайлите, висококачествени 
материали и продължаващите технологични изследвания

отличават Primigi и ги правят безпогрешни

още от самото начало. 

Меки, леки и безопасни обувки, които защитават, точно както

прегръдката на мама, от първите стъпки до бягането. 

Ето защо Primigi е специализирана марка в детските обувки, защото 

разбира напълно от какво се нуждае Вашето дете, разчитайки на 

дългогодишен опит, за да му помогнете в неговото 

извънредно приключение: 

да започваме...

порастването.
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Деликатната първа стъпка
Знаеш колко деликатни са краката на детето ти, нали мамо?Ðu1054?ще от 

раждането им, когато са направени предимно от хрущял и са изключително 

меки, до деня, в който предприемат първите си стъпки, вие ги гледате как 

растът, малко по малко, заедно с тяхната независимост. Моторното развитие 

на вашето дете е завършено между 10 и 24 месеца. По време на тази 

вълнуваща фаза, то бавно, но сигурно се учи да ходи с голяма 

решителност!

През първите 24 месеца вашето дете се научава да стои изправено. След като се 

научи да пълзи, то търси нещо, за което да се задържи, за да може да се 

изправи. Когато се чувства по-безопасно, то ще се опита да направи първите си 

стъпки, като винаги се стреми да се хване за нещо, за да си помогне. 

Изключително важно е да помогнете и да подкрепите тези стъпки с правилните 

обувки. Тези обувки трябва да бъдат изработени от леки, дишащи материали, 

мека и гъвкава подметка, оширени на пръстите, което позволява пръстите на 

краката да се движат свободно и подсилена задна част, която помага на детето 

Ви да стои изправено с правилната стойка, без да ограничава краката. 

Готови за бягане!

Кога да обуете първия
 чифт обувки?
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Деликатната първа стъпка
Знаеш колко деликатни са краката на детето ти, нали мамо? Още от 

раждането им, когато са направени предимно от хрущял и са изключително 

меки, до деня, в който предприемат първите си стъпки, вие ги гледате как 

растът, малко по малко, заедно с тяхната независимост. Моторното 

развитие на вашето дете е завършено между 10 и 24 месеца. По време на 

тази
вълнуваща фаза, то бавно, но сигурно се учи да ходи с голяма

решителност!

През първите 24 месеца вашето дете се научава да стои изправено. След като се 

научи да пълзи, то търси нещо, за което да се задържи, за да може да се 

изправи. Когато се чувства по-безопасно, то ще се опита да направи първите си 

стъпки, като винаги се стреми да се хване за нещо, за да си помогне. 

Изключително важно е да помогнете и да подкрепите тези стъпки с правилните 

обувки. Тези обувки трябва да бъдат изработени от леки, дишащи материали, 

мека и гъвкава подметка, оширени на пръстите, което позволява пръстите на 

краката да се движат свободно и подсилена задна част, която помага на детето 

Ви да стои изправено с правилната стойка, без да ограничава краката. 

Готови за бягане!

Кога да обуете първия
 чифт обувки?
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Опитът на обувките на се основава на задълбочени 

изследвания и внимание към всеки детайл.

Гъвкавост, лекота, дишане, трайност, мекота.
принципите на системата Primigi, уникална и 

изключителна дизайнерска система, която 

осигурява на обувките комфорта и надеждността 

на най-високите технологични стандарти.  

Правилен и здрав растеж на краката: 

открийте необикновените  характеристики на 

системата Primigi, която ще ви подаде ръка, 

за да изберете подходящите обувки 

за вашето дете!

Системата Primigi
«Всичко в едно»

imac
Evidenziato
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Sottopiede superleggero

Leggerissime

Ammortizzatore
posteriore

Parti in metallo non
contenenti nickel

Fodera esente
da cromo

Suola flessibile

Sottopiede estraibile Soffice
benessere

Punta arrotondata e vestibilità comoda Facile da calzare

Опитът който сме вложили в обувките Primigi се основава 

на задълбочени изследвания и внимание към всеки детаил.

Гъвкавост, лекота, дишане, трайност, мекота.
Принципите на системата Primigi, уникална и 

изключителна дизайнерска система, която 

осигурява на обувките комфорта и надеждността 

на най-високите технологични стандарти.  

Правилен и здрав растеж на краката: 

открийте необикновените  характеристики на 

системата Primigi, която ще ви подаде ръка, 

за да изберете подходящите обувки 

за вашето дете!

Системата Primigi
«Всичко в едно»

USER
Cross-Out
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Порастването е внимателен полет към нови 
дестинации. Затова е важно малките крака да се 
докосват леко до земята. Обувките Primigi са 
изработени от внимателно подбрани материали, за 
да могат децата да се придвижват напълно 
свободно.

Криле на краката
Едно приключение с

Ден след ден детето ви открива света с гигантски 
стъпки! Калибрираните канали и специалното 

внимание към дизайна на ходилата правят всеки 
чифт от обувките на Primigi изключително гъвкави.

Те отчитат деликатната анатомия на краката и 
поради това са изключително комфортни.

Ласки за малките
крака 



76

Suola flessibile

Leggerissime

Порастването е внимателен полет към нови 
дестинации. Затова е важно малките крака да се 
докосват леко до земята. Обувките Primigi са 
изработени от внимателно подбрани материали, за 
да могат децата да се придвижват напълно 
свободно.

«криле краката»
Едно приключение с

Ден след ден детето ви открива света с гигантски 
стъпки! Калибрираните канали и специалното 

внимание към дизайна на ходилата правят всеки 
чифт от обувките на Primigi изключително гъвкави.

Те отчитат деликатната анатомия на краката и 
поради това са изключително комфортни.

крака 
Ласки за малките
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Sottopiede
superleggero

Sottopiede estraibile

Спринтове, цигански колела и скокове до небето. 
Когато е възможно, обувките на Primigi идват със 

специална SKY ЕФЕКТ СИСТЕМА, изработена от 
висококачествени материали. Те са облицовани с 

мека кожа и създават комфортно усещане за 
естествен контакт с краката на вашето дете.

Меко и удобно
Una qualita’

Обувките на вашето дете са винаги като нови, дори 
и след цял ден интензивно движение. Както е 
предвидено, изваждащата се стелка може да се 
измие и избърше – по този начин обувките се 
запазват винаги свежи и чисти. Така може да се 
обуват отново!

Практични, хигиенични
и обратно към игрите!
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Спринтове, цигански колела и скокове до небето. 
Когато е възможно, обувките на Primigi идват със 

специална SKY ЕФЕКТ СИСТЕМА, изработена от 
висококачествени материали. Те са облицовани с 

мека кожа и създават комфортно усещане за 
естествен контакт с краката на вашето дете.

Обувките на вашето дете са винаги като нови, дори 
и след цял ден интензивно движение. Както е 
предвидено, изваждащата се стелка може да се 
измие и избърше – по този начин обувките се 
запазват винаги свежи и чисти. Така може да се 
обуват отново!

Практични, хигиенични
и обратно към игрите!

Качествено, 
Меко и удобно
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Опитайте да се „поставите в обувките на вашето дете“. За да изследвате света, трябва да се 
движите свободно и без ограничения. Обувките Primigi са просторни, внимателно проектирани 
и измерени, така че да предоставят необходимото пространство на краката, за да се движат 
безопасно и свободно.

е необходима свобода на движение
За да участват в едно необикновено приключение, 

Нормалните неравности на терена представляват 
малки препятствия за краката на детето ви и могат да 

причинят леки шокове. Антишоковата система на 
обувките Primigi има „въздушна камера” в подметката, 
където е петата, и абсорбира микровъздействието от 

ходенето, като прави всяка стъпка по-удобна и 
по-безопасна.

Правилна технология
за да бъдат в безопасност 
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Punta arrotondata
e vestibilità comoda

Ammortizzatore
posteriore

Опитайте да се „поставите в обувките на вашето дете“. За да изследвате света, трябва да се 
движите свободно и без ограничения. Обувките Primigi са просторни, внимателно проектирани 
и измерени, така че да предоставят необходимото пространство на краката, за да се движат 
безопасно и свободно.

е необходима свобода на движение
за да участват в едно необикновено приключение, 

Нормалните неравности на терена представляват 
малки препятствия за краката на детето ви и могат да 

причинят леки шокове. Антишоковата система на 
обувките Primigi има „въздушна камера” в подметката, 
където е петата, и абсорбира микровъздействието от 

ходенето, като прави всяка стъпка по-удобна и 
по-безопасна.

Правилна технология
за да бъде в безопасност 
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Soffice Benessere

Facile da calzare

Обувките Primigi са безопасно и гостоприемно 
място, което предпазва краката благодарение на 

възглавница с мека подложка, без да ги ограничава. 
Те разчитат на висококачествени материали и 

внимателен дизайн, за да осигурят 
на краката пълна защита.

Мекота 
за абсолютен комфорт

Обърнете внимание на формата на обувките Primigi. 
Тя е проектирана и разработена, така че  да се 
приспособи към формата  на крака на детето. Всеки 
отвор и всяка връзка са създадени, за да улеснят 
поставянето и напасването на обувката 
към крака на детето.

защита и 
простота,

изключителен дизайн 
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Обувките Primigi са безопасно и гостоприемно 
място, което предпазва краката благодарение на 

възглавница с мека подложка, без да ги ограничава. 
Те разчитат на висококачествени материали и 

внимателен дизайн, за да осигурят 
на краката пълна защита.

Мекота 
за абсолютен комфорт

Обърнете внимание на формата на обувките Primigi. 
Тя е проектирана и разработена, така че  да се 
приспособи към формата  на крака на детето. Всеки 
отвор и всяка връзка са създадени, за да улеснят 
поставянето и напасването на обувката 
към крака на детето.

Защита и 
простота,

изключителен дизайн 
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Катарамите и всички метални части на обувките 
Primigi не съдържат никел.
Краката на детето ви могат да се движат напълно 
свободно, в безопасни обувки, които не могат да 
предизвикат неприятни алергични  реакции. 

Безопасна и естествена
красота

Във всички обувки Primigi кожената подплата е  без съдаржание на 
хром «Chrome-VI free». Това гарантира, че обувките са безопасни 
за краката на децата. 
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Fodera esente da Cromo

Parti in metallo non
contenenti nickel

Катарамите и всички метални части на обувките 
Primigi не съдържат никел.
Краката на детето ви могат да се движат напълно 
свободно, в безопасни обувки, които не могат да 
предизвикат неприятни алергични  реакции. 

Безопасни и естествени
красота

Във всички обувки Primigi кожената подплата е  без съдаржание на хром 
«Chrome-VI free». Това гарантира, че обувките, са безопасни 
за краката на децата. 
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Обувки Primigi с GORE-TEX® са разработени, за да поддържат краката на децата сухи. 
Благодарение на специалната мембрана, поставена между облицовката и горната част, обувките 

са водоустойчив и дишащи, дори и в най-студените и дъждовни сезони. 

Мембраната има 1.4 милиарда микропори на cm2, 20 000 пъти по-малки от капката
на водата, но 700 пъти по-големи от молекулата на водната пара. В резултат на това 

водата не преминава, докато потта се освобождава лесно.

За още повече комфорт, открийте Primigi 
GORE-TEX® SURROUND ™. 

Благодарение на изключителната си отворена подметка, цялата обувка е 
водоустойчива и дишаща. Тези обувки са изключителни, особено през пролетта 

и есента, когато времето може бързо да се промени от 
слънчево до дъждовно. Краката на детето Ви

 винаги ще останат сухи!

Primigi 
GORE-TEX 
Технологията в крак 
с теб.
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Мембраната има 1.4 милиарда микропори на кв. cm, 20 000 пъти по-малки от 
капката на водата, но 700 пъти по-големи от молекулата на водната пара. В 
резултат на това водата не преминава, докато потта се освобождава лесно.

За още повече комфорт, открийте Primigi 
GORE-TEX® SURROUND ™. 

Благодарение на изключителната си отворена подметка, цялата обувка е 
водоустойчива и дишаща. Тези обувки са изключителни, особено през пролетта 

и есента, когато времето може бързо да се промени от 
слънчево до дъждовно. Краката на детето Ви

 винаги ще останат сухи!

Primigi GORE-TEX®.
La tecnologia

che cammina con te.

Обувки Primigi с GORE-TEX® са разработени, за да дрържат краката на децата сухи. 
Благодарение на специалната мембрана, поставена между облицовката и горната част, 
обувките са водоустойчив и дишащи, дори и в най-студените и дъждовни сезони. 

високо-технологичната 
функционалност на
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Избирането на подходящите обувки за вашето дете изисква внимателно премисляне. 
Много е важно да не се допуска увреждане или намеса във физиологията и правилното 

развитие на краката му. 
Неговите Primigi за всяка възраст.

За да поддържате първите стъпки, без да ограничавате краката му, препоръчваме високи 
обувки до глезена, така че да не се измъкват лесно. По време на тази фаза на растеж вашето 
дете се нуждае от много меки, но здрави обувки, защото краката му са много нежни. Гъвкави 

при пръстите и подкрепени на петата, обувките не трябва да възпрепятстват движението.
Трябва да се избират меки и естествени материали, като кожа и текстил.

Иновативните материали също са добър избор, стига да са меки и дишащи.
Могат да бъдат избрани обувки със затваряне с велкро, които са лесни за поставяне, но тези 

с връзки и катарамите също са добри, за да поддържат дори 
най-тесните крака правилно регулирани.

Знаете ли как да изберете обувките 
на детето си?

1224 месеца

Когато детето ви се научи да ходи, обувките му са подложени на нови предизвикателства. 
Кракът му има повече дефинирана структура, тя е по-заострена и обувката трябва да 

съответства на нейната форма. 
Перфектните обувки трябва да имат меки, но здрави горни части, които да защитават краката 

от твърдостта на терена, както и практични и безопасни закопчалки. 
Движението и постоянните промени в околната среда, са предпоставка за повече 

изпотяване, така че обувките трябва да могат да дишат, особено чрез стелката, която трябва 
да бъде направена от материали, които позволяват на стъпалото да диша.

след 2 години

първите му обувки

Първото му необикновено приключение
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Избирането на подходящите обувки за вашето дете изисква внимателно премисляне. 
Много е важно да не се допуска увреждане или намеса във физиологията и правилното 

развитие на краката му. 
Неговите Primigi за всяка възраст.

За да поддържате първите стъпки, без да ограничавате краката му, препоръчваме високи 
обувки до глезена, така че да не се измъкват лесно. По време на тази фаза на растеж вашето 
дете се нуждае от много меки, но здрави обувки, защото краката му са много нежни. Гъвкави 

при пръстите и подкрепени на петата, обувките не трябва да възпрепятстват движението.
Трябва да се избират меки и естествени материали, като кожа и текстил.

Иновативните материали също са добър избор, стига да са меки и дишащи.
Могат да бъдат избрани обувки със затваряне с велкро, които са лесни за поставяне, но тези 

с връзки и катарамите също са добри, за да поддържат дори 
най-тесните крака правилно регулирани.

Знаете ли как да изберете обувките 
на детето си?

1224 месеца

Когато детето ви се научи да ходи, обувките му са подложени на нови предизвикателства. 
Кракът му има повече дефинирана структура, тя е по-заострена и обувката трябва да 

съответства на нейната форма. 
Перфектните обувки трябва да имат меки, но здрави горни части, които да защитават краката 

от твърдостта на терена, както и практични и безопасни закопчалки. 
Движението и постоянните промени в околната среда, са предпоставка за повече 

изпотяване, така че обувките трябва да могат да дишат, особено чрез стелката, която трябва 
да бъде направена от материали, които позволяват на стъпалото да диша.

след 2 години

първите му обувки

Първото му необикновено приключение
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от 1 до 3 години
от 3 до 6 години

от 6 до 10 години

Краката на вашето дете растат почти видимо! За да бъдете сигурни, че обувката е 
правилния размер имайте предвид няколко неща. 

• Уверете се, че петата е срещу задната част на обувката.

• Дръжте стъпалото на крака без напрежение.

• Натиснете леко надолу големия пръст, за да проверите дали има приблизително 1
сантиметър между пръстите на краката и върха на обувката.

• Ако детето ви е много малко, отворете обувката, колкото е
възможно и натиснете крака напред, доколкото е възможно.

• Ако можете да вмъкнете пръста си в пространството, което остава между петата и
вътрешната част на обувката това е правилният размер.

Не забравяйте да пробвате както дясната, така и лявата обувка, 
защото много често детските крака са различни.

Детските крака непрекъснато се променят. 
Важно е да се следи растежа им, който често се случва да е бърз на моменти. 

Обикновено нови обувки трябва да се закупят на следните интервали:

Правилния размер на обувката

Кога да купим нови обувки

на всеки 40 дни, приблизително 2 месеца

приблизително на всеки 3-4 месеца

приблизително на всеки 4-5 месеца
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от 1 до 3 години
от 3 до 6 години

от 6 до 10 години

Краката на вашето дете растат почти видимо! За да бъдете сигурни, че обувката е 
правилния размер имайте предвид няколко неща. 

• Уверете се, че петата е срещу задната част на обувката.

• Дръжте стъпалото на крака без напрежение.

• Натиснете леко надолу големия пръст, за да проверите дали има приблизително 1 
сантиметър между пръстите на краката и върха на обувката.

• Ако детето ви е много малко, отворете обувката, колкото е 
възможно и натиснете крака напред, доколкото е възможно.

• Ако можете да вмъкнете пръста си в пространството, което остава между петата и 
вътрешната част на обувката това е правилният размер.

Не забравяйте да пробвате както дясната, така и лявата обувка, 
защото много често детските крака са различни.

Детските крака непрекъснато се променят. 
Важно е да се следи растежа им, който често се случва да е бърз на моменти. 

Обикновено нови обувки трябва да се закупят на следните интервали:

правилния размер на обувката

Кога да купим нови обувки

на всеки 40 дни, приблизително 2 месеца

приблизително на всеки 3-4 месеца

приблизително на всеки 4-5 месеца
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IНай-малко два вида обувки се препоръчват през този сезон: високи, с изолираща 
подметка, подходящи за студ и дъжд - добре би било ако те са и водоустойчиви. 

По-леки, с гъвкави ходила и горна част, добри за отопляеми стаи и за
 дългите часове у дома.

През есента и пролетта не се препоръчва да отивате директно от ботуши към отворени 
обувки или обратно. Предпазвайте крака на детето си от големи промени в температурата 

със средно високи обувки, изработени от лека кожа с хастар от кожа или текстил.

едно невероятно приключение за всеки сезон
Преди 2-годишна възраст и особено когато детето започне да пълзи сандалите трябва

да са със затворени пръсти и с висока пета за защита и подкрепа на крака. 
От 2 години нагоре тези модели могат да се ползват, когато детето ви участва в 

дейности с по-голямо движението да се редуват със сандали, които са по-отворени в 
пръстите и петата.

Във всяка възраст, избягвайте модели без каишка на петата, защото те уморяват краката 
и възпрепятстват движението. Вашето дете може лесно да ги загуби, 

когато се движи и пътува.

зима

Есен и пролет

лято
Едно необикновено приключение през всеки сезон
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Un’av�ntura stra�dinaria, in tu�e le stagi�i

Зима
Най-малко два вида обувки се препоръчват през този сезон: високи, с изолираща 

подметка, подходящи за студ и дъжд - добре би било ако те са и водоустойчиви. 

По-леки, с гъвкави ходила и горна част, добри за отопляеми стаи и за
 дългите часове у дома.

Есен и Пролет
През есента и пролетта не се препоръчва да отивате директно от ботуши към отворени 

обувки или обратно. Предпазвайте крака на детето си от големи промени в температурата 
със средно високи обувки, изработени от лека кожа с хастар от кожа или текстил.

Лято
Едно невероятно приключение за всеки сезон. 

Преди 2-годишна възраст и особено когато детето започне да пълзи, сандалите трябва 
да са със затворени пръсти и с висока пета за защита и подкрепа на крака. 

От 2 години нагоре тези модели могат да се ползват, когато детето ви участва в 
дейности с по-голяма интензивност и да се редуват със сандали, които са по-отворени в 

пръстите и петата.

Във всяка възраст, избягвайте модели без каишка на петата, защото те уморяват краката 
и възпрепятстват движението. Вашето дете може лесно да ги загуби, 

когато се движи и пътува.
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Често ли се притеснявате за предполагаемите нередности в развитието на крака на вашето 
дете? Много родители се притесняват за това! 
Понякога обаче нещата, които изглеждат като малформации, са само временни и се коригират 
от сомо себе си естествено, докато детето расте.

Ударът е причинен от ъгловото отклонение на коленете, което им позволява да се докоснат 
един към друг, въпреки че краката са далеч един от друг. Това е много често срещано при децата 
от момента, в който започват да ходят до 6-годишна възраст и се смята за нормален етап от 
физиологичния растеж.

Това е, когато голяма част от дъгата на стъпалото има контакт със земята. До навършване на три 
годишна възраст почти всички деца имат отпечатък, който показва контакт със земята не само 
на  външната част на стъпалото, но и на вътрешната. 
Кракът е мек и гъвкав и вашето дете стои добре и ходи без никакви проблеми. 
Това е физиологично плоскостъпие, което може да продължи и по време на растежа при 
приблизително 15% от случаите, без това да е увреждане или проблем, който причинява болка. 

Краката са част от тялото, която се изпотява повече от всяка друго място. Знаете ли защо? 
Там има приблизително 200 потни жлези на кв. см. 
Децата се потят повече от възрастните. Това е естествен факт, който можете да се научите 
да управлявате с няколко прости стъпки. 
След като премахнете обувките, оставете ги да изсъхнат навън, като ги държите далеч от 
директните лъчи на слънцето, които биха могли да ги накарат да избледнеят и далеч от 
източници на топлина като сушилни и радиатори, които биха могли да ги накарат да се 
набръчкат и да станат твърди. 
Малко вестници вътре могат да бъдат полезни за намаляване на количеството влажност в 
обувките и поддържането им в добра форма. 
Нека детето ви да носи най-малко два чифта обувки на сезон, като ги редува, за да се 
предотврати развитие на бактерии и микроорганизми. 
Изваждайте и измивайте практичните подвижни стелки на обувките. 
Добър навик е да оставяте децата да носят различни обувки, когато са навън и други, 
когато са у дома, изберете по-леки обувки за закрито. 

Изпотяване

Погрешно разбрани  дефекти

Плоски крака

Събраните колена

Важен въпрос за 
здравето на краката
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 Краката са част от тялото, която се изпотява повече от всяка друго. Знаете ли защо? Там има 
приблизително 200 потни жлези на см2. 
Децата се потят повече от възрастните. Това е естествен факт, който можете да се научите да 
управлявате с няколко прости стъпки. 
След като премахнете обувките, оставете ги да изсъхнат навън, като ги държите далеч от 
директните лъчи на слънцето, които биха могли да ги накарат да избледнеят и далеч от 
източници на топлина като сушилни и радиатори, които биха могли да ги накарат да се 
набръчкат и да станат твърди. 
Малко вестници могат да бъдат полезни за намаляване на количеството влажност в обувките 
и поддържането им в добра форма. 
Нека детето ви да носи най-малко два чифта обувки на сезон, като ги редува, за да се 
предотврати развитие на бактерии и микроорганизми. 
Изваждайте и измивайте практичните подвижни стелки на обувките. 
Добър навик е да оставяте децата да носят различни обувки, когато са навън и други, когато са 
настанени у дома, изберете по-леки обувки за закрито. 

изпотяване

Погрешно разбрани  дефекти
Често ли се притеснявате за предполагаемите нередности в развитието на крака на 
вашето дете? Много родители се притесняват за това! 
Понякога обаче нещата, които изглеждат като малформации, са само временни и се 
коригират  сами, естествено, докато детето расте.

Плоски крака
Това е, когато голяма част от дъгата на стъпалото има контакт със земята. До навършване 
на три годишна възраст почти всички деца имат отпечатък, който показва контакт със 
земята не само на  външната част на стъпалото, но и на вътрешната. 
Кракът е мек и гъвкав и вашето дете стои добре и ходи без никакви проблеми. 
Това е физиологично плоскостъпие, което може да продължи и по време на растежа при 
приблизително 15% от случаите, без това да е увреждане или проблем, който причинява 
болка. 

Събраните колена
Ударът е причинен от ъгловото отклонение на коленете, което им позволява да се 
докоснат един към друг, въпреки че краката са далеч един от друг. Това е много често 
срещано при децата от момента, в който започват да ходят до 6-годишна възраст и се 
смята за нормален етап от физиологичния растеж.

Важен въпрос за 
здравето на краката
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За нашите обувки ние избираме само най добрите материали
Някои съвети за почистване ine Primigi

Горна част
Обувки от кожа, напа и телешка кожа 

За да отстраните праха и калта, просто избърсвайте обувките всеки ден и от време на 
време прилагайте неутрална или цветна боя. 

Лакирана кожа, принтирана и ламинирана кожа
Триенето на тези материали срещу груби повърхности,  може да причини надраскване 

и  увреждане на характерните им лъскави повърхности. За да ги почистите, използвайте 
влажна кърпа, за да премахнете праха.

Велур и набук
Тези материали са по-лесни за поддържане, отколкото някой би помислил. За да ги 
почистите просто се нуждаете от парцал напоен във вода и Марсилски сапун. За да 

премахнете петната, използвайте  силиконова четка.
Текстилни обувки

Най-добре е да не използвате пералня. Тези обувки никога не трябва да бъдат напълно 
потопени във водата, тъй като лепилото между подметката и горната част на обувката 
може да бъде премахнато. В този случай също е за предпочитане да се търкат обувките 

с влажен парцал и малко бебешки сапун.  
Обувки с аксесоари, пайети, перли и апликации 

Детските обувки често имат малки части, аксесоари, перли и пайети, които са прикрепени 
към горната част. Тези аксесоари правят обувките по-деликатни, защото те могат да паднат 

или да се повредят в резултат на енергичните движения на вашето дете. 
Това не трябва да се счита за дефект на продукта, а за нормална последица от употребата. 

Дори по време на почистването е необходимо да бъдете нежни, следвайки не само 
нормалните предпазни мерки за специфичния материал, от който 

се прави горната част, но и внимателни, 
за да не ги повредите аксесоарите. 

Свалящи се стелки
Много обувки Primigi имат практична стелка, която лесно се отстранява. 
Добавя се към качеството на обувката, като дава възможност за запазване на вътрешната 
чистачка. Детските крака естествено потят повече. Това се случва още повече, когато наоколо 
околната среда се прегрява, когато температурите са високи и при интензивна физическа 
активност, вариращи с възрастта на детето. 
Ако забележите, че обувката е влажна вътре, тя трябва да бъде поставена някъде, за да изсъхне, 
така че бактериите, плесените и микроорганизмите не могат да растат и да причиняват петна и 
лоши миризми. Колкото повече обувката е изработена от кожи и естествени материали, които 
не се лекуват с агресивни химикалите, толкова по-голям е рискът за тези проблеми.

Преди всичко не ги поставяйте близо до източници на директна топлина (сушилни или
радиатори), които биха могли да ги накарат да се бръчкат и да станат твърди.
Най-добре е да ги оставите навън, докато бъдат напълно сухи, като избягвате директните 
лъчи на слънцето, което може да ги накара да избледнеят. 
Винаги е добра идея да поставите някакъв вестник вътре: той ще абсорбира влагата и ще 
помогне на обувката да запази формата си. 

Вътрешна част

Как да изсъхне обувки, които току-що са били измити или които са 
много влажни в резултат на дъжд или изпотяване?

USER
Cross-Out

USER
Cross-Out
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За нашите обувки ние избираме

˜° ˛˝˙ˆ ˜ ˇ ˙ ˜ ˘ а, напа и телешка к˜ ˘ а 
а да оˇсˇраните праха и калта, просˇ ˜ ˆ ° ърсвайте об˛˝˙ˆˇ е всеки ден и от време на 

време прилагаˇе не˛ ˇрална или цвеˇна боя. 
лакирана к˜ ˘ а, принтирана и ламинирана к˜ ˘ а

Триенеˇо на тези маˇериали срещу гр˛ би повърхносˇ ˆ,   ˜ ˘ е да причини надраскване и  
увреждане на харакˇерните им лъскави повърхносˇи. За да ги почисˇ ˆˇ е, използвайте 

˝ лажна кърпа, за да премахнеˇе праха и позволеˇе на горнаˇа част да свеˇ ˆ ˜ ˇново. 
велур и наб˛˙

ˇези маˇериали са по-лесни за поддър˘ ане, оˇ ˙ ˜ лк˜ ˇо някой би помислил. За да гˆ 
почисˇ ˆˇ е, просˇо се н˛ ˘ даеˇе парцал, напоен във вода и Марсилски сапун. За да 

премахнеˇе пеˇнаˇа използвайте  силиконова чеˇ ˙ а или г˛ ма. 
Тексˇ ˆ лни об˛˝˙ˆ

най-добре е да не използваˇе пералня. Тези обувки никога не трябва да бъдат напълно 
поˇопени във водаˇа, тъй каˇо лепилоˇо между подмеˇ ˙ аˇа и горнаˇа част на об˛˝˙ аˇа 

 ˜ ˘ е да бъде премахнаˇо. В този случай също е за предпочитане да се търкаˇ ˜° ˛˝˙ˆˇ е с 
˝ лажен парцал и малко Марсилски сапун.  

Обувки с аксесоари, пайеˇи, перли и апликации 
lдеˇските обувки чесˇо имат малки часˇи, аксесоари, перли и пайеˇ ˆ, ˙ ˜ˆˇ о са прикрепени 
˙ ъм горнаˇа часˇ. Тези аксесоари правят об˛˝˙ˆˇ е по-деликаˇни, защ˜ ˇ ˜ ˇ е могат да паднаˇ 

ˆ ли да се повредят в рез˛ лтат на енергˆ чните движения на вашеˇо деˇе. 
Това не трябва да се счита за дефект на продукˇа, а за нормална последица от упоˇребаˇа. 

“ ори по време на почисˇванеˇо е необх˜ димо да бъдеˇе нежни, следвайки не само 
нормалните предпазни мерки за специфичния маˇериал, оˇ ˙ ойт˜ 

се прави горнаˇа часˇ, но и внимаˇелни, 
за да не повредите аксесоарите. 

някои съвети за почистване
Само най добрите материали

горна часˇ

  Вътрешна част
Свалящи се стелки

Много обувки Primigi имат практична стелка, която лесно се отстранява. 
Това е допълнително качество на обувката, което дава възможност да се запази 
вътрешността по-чиста. Детските крака се потят повече. Особено когато температурите 
са високи и се извършва интензивна физическа дейност.

Ако забележите, че обувката е влажна вътре, тя трябва да бъде поставена някъде, за да 
изсъхне, така че бактериите, плесените и микроорганизмите да не могат да растат и да 
причиняват петна и лоши миризми. Когато обувките са изработени от кожа и естествени 
материали, които не са третирани с агресивни химикали, рискът от такива проблеми 
намалява.

Как да изсушим обувките, които току-що са били измити или които са много влажни? 
Резултат на дъжд или изпотяване?

Преди всичко не ги поставяйте близо до източници на директна топлина (сушилни или 
радиатори), които биха могли да ги накарат да се бръчкат и да станат твърди.
Най-добре е да ги оставите навън, докато бъдат напълно сухи, като избягвате директните 
лъчи на слънцето, което може да ги накара да избледнеят. 
Винаги е добра идея да поставите някакъв вестник вътре: той ще абсорбира влагата и ще 
помогне на обувката да запази формата си. 
Нека вашето дете да има няколко чифта обувки, избрани измежду тези, които са най-
подходящи за сезона.



· Откъснете страницата

· поставете крака върху отпечатъка с петата
на мястото, където се казва "поставете петата тук" 

· погледнете измереното
Това е всичко! 

Изборът на размера на детските 
обувки е много

важен

Обувки, които са твърде малки, възпрепятстват бързото израстване на крака на вашето 
дете, докато тези, които са прекалено големи, не осигуряват подходяща поддръжка и 

могат да доведат до лоша поза или да попречат на движенията  
на детето като го карат да се спъва. 

С инструмента за измерване на 
крака на Primigi винаги можете да разполагате с удобно

средство, с което бързо да проверите размера на обувката. 

Това е много просто:
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Таблица за преобразуване на размера на обувките PRIMIGI
Детските крака се различават един от друг морфологично. Таблицата за преобразуване PRIMIGI ще ви помогне да изберете подходящия размер. Винаги е препоръчително да 
пробвате обувката на вашето дете. Тъй като краката на децата растат бързо, се препоръчва да се носят обувки, които имат поне 1/1,5 см пространство между върха на 
пръстите и върха на обувката. Прилягането на обувката зависи не само от дължината на крака, но и от неговата ширина и морфология. Това важи особено за краката на 
много малки деца, които са още тромави. Ето защо е препоръчително винаги да изберете размер, който позволява стъпалото лесно да се постави в обувката.
В някои случаи ще бъде най-добре да изберете различен стил на обувката, който с равен размер улеснява поставянето на крака в него. Още веднъж: Винаги е 
препоръчително да пробвате обувките на вашето дете.




