Ker želim svojemu
otroku le najboljše
Otroška obutev Ciciban

Draga
mamica!
Moja stopala so zelo občutljiva na tvoj
dotik in toplino. Prek njih prejemam
dražljaje, ki so pomembni za razvoj
mojega ravnotežja in hoje, obenem pa
spodbujajo zadovoljstvo.
Mamica, ne pozabi mojih stopal nežno
masirati in pocmokati ... obljubim, da
bo od veselja veliko smeha!

Mamica,
dobrodošla pri
Cicibanu!
Tu bodo strokovnjaki z ljubeznijo
poskrbeli za moje nogice.

Mamica, si vedela?
Bosih nog naokrog!
Najbolj naravna je bosonoga hoja po površinah, kot so
pesek, mivka ali trava. Te površine spodbujajo naraven
razvoj stopalnih mišic ter stimulirajo živčne končiče. V
kolikor je mogoče, naj se otroci bosi sprehajajo po čim bolj
neravnih površinah in tako spodbujajo gibanje in razvoj
stopalnih mišic.

Ne skrbi za moje
ploske nogice.
V prvih mesecih je otrokovo stopalo še neprilagojeno za
obremenitve in hojo. Noga je mehka in upogljiva, zunanji
vzdolžni stopalni lok je v prvem letu starosti že nakazan,
vendar je zapolnjen z maščobnim tkivom. Malčkova nogica
ima plosk videz, zaradi česar lahko starši domnevajo, da
ima njihov otrok ploska stopala, vendar gre povečini le za
prehodno stanje v razvoju stopala.

Moje nogice so edinstvene.
Stopalo vsakega otroka je v svojem razvoju svojstveno in se
razlikuje od otroka do otroka, zato ni priporočljiva nošnja že
nošenih čevljev starejših otrok.

Leva ni enaka desni!
Otrokovo levo in desno stopalo se lahko razlikujeta, zato
je pomembno, da otrok pri nakupu novih čevljev pomeri
oba čevlja.

Po vrtcu v trgovino.
Popoldan so stopala zaradi celodnevne obremenitve
daljša in širša kot zjutraj, zato je priporočljivo čevlje
kupovati popoldan.

Vzemi me s sabo!
Pri nakupu čevljev vzemite otroka s seboj. Čevlje naj pomeri v
stoječem položaju, saj so takrat stopala daljša kot v sedečem
ali ležečem položaju. Zaradi različnih modelov čevljev je
pomembno tudi, da otrok naredi nekaj korakov v njih, saj tako
lažje ocenimo, ali sta model in velikost ustrezna in tudi, kako se
otrok v njih počuti. Če bo otrok nosil čevlje z nogavicami, naj jih
ima pri pomerjanju obute.

Vsaj 2 para cevljev.
Ne glede na kakovost otroške obutve je priporočljivo, da ima
otrok vsaj dva para obutve, ki ju menjuje.

Mamica,
poglej, kako
hitro rastem!
Otrokovo stopalo raste izjemno hitro, a postopoma.

12 let

Raziskave so pokazale, da ima otrok ob rojstvu nekje
5-7 cm dolgo stopalo, kar je 40 % svoje končne dolžine.
Že v prvem letu starosti se otrokovo stopalo poveča za
okvirno 4,5 cm ali 70 % svoje dolžine. Razvoj stopalnega

1 leto

loka se zaključi šele okoli 6. leta starosti, končno obliko
pa dobi v puberteti oziroma do 12. leta.
Prva leta življenja so najpomembnejša za otrokov razvoj

rojstvo

stopal, ki je nedvomno povezan tudi z nošnjo ustreznih
otroških čevljev.

Redno preverjaj velikost
mojih cevljev, da mi niso
že premajhni!

Kako pogosto preveriti
velikost cevlja?
12 let

4-6 mesecev

3 leta

3-4 mesece

2 leti

2-3 mesece

1 leto

6-8 tednov

V svojem zgodnjem obdobju razvoja je otrokovo stopalo
mehko; stopalne kosti, vezi in mišice se šele razvijajo. Nošnja
tesne in ozke obutve lahko zato v tem obdobju pomembno
vpliva na razvoj nepravilnosti odraslega stopala. Otroci se
običajno ne pritožujejo zaradi premajhne ali preozke obutve,
zato je redno preverjanje velikosti čevlja zelo pomembno.

Mamica, katera velikost
bo prava?
Preverjanje velikosti čevlja z dotikom prstov na sprednjem
delu čevlja ni priporočljivo, saj marsikateri otroci ob tem
samodejno skrčijo svoje prste.
Za najbolj natančno meritev in nasvet o velikosti čevlja se
lahko oglasite v Cicibanovih trgovinah. Tam vam prijazno
in strokovno prodajno osebje brezplačno opravi meritev
dolžine stopala vašega malčka in vam tako pomaga
izbrati pravo velikost in glede na obliko otrokovega
stopala tudi ustrezen model čevlja.
Ustrezno velikost čevlja lahko enostavno izmerite tudi z
uporabo merilca. Cicibanov merilec skupaj z navodili je na
zadnji strani brošure.
Za prosto gibanje stopala in njegov naravni razvoj je
pomembno preveriti, ali je med palcem in sprednjim
delom čevlja ter tudi med peto in zadnjim delom čevlja
dovolj prostora.

Naj bo v cevlju ravno
dovolj prostora, da se bo
moja nogica prosto gibala
in naravno razvijala.

Mamica, znaš
izbrati prave
cevlje zame?
Vsak starš želi, da bi njegov otrok kar se da varno in prijetno
odkrival svet. Večina otrok v obdobju med devetim in
osemnajstim mesecem poskuša narediti prve prave korake.
Tako za prve kot tudi nadaljnje korake je torej potrebna
pravilna izbira obutve, s katero lahko stopalo sledi svojemu
naravnemu razvoju ter tako pripomore k pravilni drži telesa.
Pri nakupu otroških čevljev morajo biti starši pozorni,
da izberejo ustrezno otroško obutev.

Dovolj širok
Čevelj ne sme utesnjevati sprednjega dela stopala po njegovi
širini ali dolžini, saj so na tem mestu otroška stopala običajno
širša in lahko zato žuli. Sprednji del čevlja naj bo torej dovolj
širok, da otrok lahko s prsti grabi podlago, a ne prevelik, da
stopalo v njem opleta ali da se čevelj sezuva. Pomembno
je tudi, da je čevelj primerno visok, in torej ne sega preko
gležnjev, razen ko to zahtevajo vremenske razmere.

Prožen podplat
Prožnost podplata, dobra upogljivost preko osnovnih členkov
prstov in mehak zgornji del so lastnosti dobrega čevlja.
Zaradi varnosti otroka je pomembno tudi, da je podplat
nedrseč in ima dober oprijem podlage. Poleg tega je
priporočljivo izbrati čevelj z nizko peto, da se teža telesa
enakomerno porazdeli na celotno stopalo.

Naravni materiali
Uporaba naravnih materialov pripomore k večji zračnosti in
prožnosti čevlja. Priporočljivo je tudi, da ima čevelj notranji
anatomski vložek iz mehkega in naravnega materiala za
optimalno udobje otrokove nogice.

Mamica,
Ciciban bo
pravi zame!

Razviti posebej za otroke
V Cicibanovem razvojnem oddelku poteka konstanten
razvoj visoko kakovostne otroške obutve. To dokazuje
tudi redno sodelovanje s priznanimi strokovnjaki in
lokalnimi vrtci.

Skrbno izdelani v Sloveniji
Visoko kakovostni slovenski izdelki so plod strokovnega
znanja generacij v kombinaciji z uporabo sodobne
tehnologije. Vsak čevelj izdela več kot 100 parov rok
izkušenih strokovnjakov.

Izbrani materiali
Izdelava čevljev poteka na okolju prijazen način, ki temelji na
rednemu preverjanju kakovosti osnovnih materialov, zato se
daje velik poudarek naravnem usnju in lepilu na bazi vode.

Sodobno oblikovani
Cicibanov oddelek modelistov sledi aktualnim modnim
trendom ter tesno sodeluje z italijanskimi oblikovalci in
strokovnjaki na področju otroške modne obutve. Vsaka
kolekcija izraža najnovejše modne smernice na področju
dizajna, barv in materialov.

60 let ljubezni
do cevljarstva

Otroška obutev Ciciban temelji na več kot 60-letni čevljarski
tradiciji, ki združuje znanje in ljubezen za izdelavo otroške obutve.
Otroškim nogicam se družinsko podjetje posveča že od leta 1953.
Ljubezen in skrb za naraven razvoj otroških stopal, dolgoletne
izkušnje in znanje so vrednote, ki zaposlene povezujejo in hkrati
ženejo k novim spoznanjem za visoko kakovostno otroško obutev.
Danes je Ciciban poleg Slovenije prisoten v več kot 10 evropskih
državah ter tudi v Avstraliji in Kanadi.

Mamica, ali veš, kako je
cevelj narejen?
penasta guma
za mehkejši
oprijem noge
opetnik za
ohranjanje
oblike cevlja

naravno usnje
za proznost
kapica za
zašcito prstov

notranjik
iz naravnih
celuloznih vlaken

usnjena steljka
za zracnost
anatomski
vložek za
udobje

gumijast podplat
proti drsenju

* Slika je simbolična. Opisane
lastnosti se lahko razlikujejo
glede na model čevlja.

Umetnost cevljarstva
Tako kot otroci so tudi njihova stopala edinstvena.
Vsak čevelj se oblikuje po kopitu. Ciciban je izoblikoval že
več kot 50 različnih kopit in iz njih razvil številne linije in
modele čevljev, primernih za vsako otrokovo stopalo.

Ciciban za vse
priložnosti
Otroci imajo zelo različna stopala – ozka ali širša,
razlikujejo se lahko tudi v višini narta. Prav zato je Ciciban
razvil različne linije modelov, da lahko vsak otrok najde
primerne čevlje zase. Pestra izbira Cicibanovih linij in
modelov je primerna za vsa starostna obdobja in za vse
otroške aktivnosti.

Cevlji za prve korake
Za osvajanje prvih korakov so strokovnjaki razvili različne linije
in modele čevljev, primernih za različna otrokova stopala.
Čevlji so izdelani iz najkvalitetnejšega naravnega usnja.
Odlikujeta jih udobno kopito in prožen podplat, ki omogoča
potrebno upogljivost čevlja. Prav ta upogljivost pa je zelo
pomembna pri plazenju otroka v začetni fazi in pozneje pri
osvajanju prvih korakov. Anatomsko oblikovan vložek znotraj
čevlja nežno objame vzdolžni stopalni lok in otroku nudi
optimalno udobje pri hoji.
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Doma in v vrtcu

barvito in
prijetno

Copati iz linije Ciciban HOME so razviti za vse otroške aktivnosti
tako doma kot tudi v vrtcu ali šoli. Pisani in mehki Cicibanovi
copati iz naravnih materialov so prava izbira za otroške nogice,
ki preživijo večino dneva obute v copatke.

Navihani fantje
Čevlji, športni čevlji, sandali in gležnarji. Fantje vseh
starosti najdejo vedno nekaj zase pri Cicibanu. Igrivi
potiski, naravni materiali in udobje se uigrano izražajo
na vseh fantovskih modelih.

športno in
nagajivo

toplo in
prakticno

poletno in
odprto

barvno in
urbano

Romanticna dekleta
Balerinke, škornji, sandali, čevlji ali gležnarji. Za vse
deklice, ki želijo razviti svoj stil in iščejo popoln par
čevljev k svojemu outfitu. Modni materiali, prefinjeno
izbrani svetleči detajli in nežni potiski zagotavljajo
pestro izbiro za vsako priložnost.

elegantno
in nežno

edinstveno
in drzno

svecano
in chic

casual in
nosljivo

V poletnem času so otroške nogice rade na zraku.
Posebnost poletne kolekcije so sandali linije BIO iz naravnih
materialov, ki so izjemno udobni, saj se oblikujejo po
otroškem stopalu. Gumijast podplat nudi izredno mehkobo

sprošceno
in igrivo

in fleksibilnost pri otrokovi hoji in igri.

Jaz in
moja mami
Ciciban je poskrbel tudi za najstnike in odrasle, saj izdeluje
The Next obutev v večjih številkah (od številke 36 dalje).
Zelo je priljubljena med mamicami, ki želijo imeti enak
outfit kot svoje deklice.

V prostem času otroci potrebujejo udobno, a vendar trendovsko
športno obutev. Linija SPORT ponuja velik izbor lahkotnih in
modnih čevljev, ki so primerni tako za otroke kot tudi za odrasle
do velikosti 40.

zabavno in
vsestransko

Otroška igra se nadaljuje tudi v dežju ali snegu, ko ima skakanje
po lužah ali snegu poseben čar. Za varno in brezskrbno igro na
snegu poskrbijo snežni čevlji iz linije SNOW, ki imajo vgrajeno
nepremočljivo in zračno C-TEX membrano. Membrana varuje
stopala pred zunanjimi vremenskimi vplivi ter jim omogoča
optimalno dihanje.

nepremočljivi

ščitijo pred
vetrom

zračni

topli

brezskrbno
in varno

En cevelj,
toliko prednosti
Čevlji razviti posebej za otroke
Skrbno izbrani naravni materiali za
prožnost in zračnost čevlja
Anatomska oblika za optimalno udobje
Prožen podplat za dober oprijem podlage
Večletne izkušnje
Ljubezen in skrb za otroške nogice
Sodobno oblikovani
Izdelani v Sloveniji

Cicibanov
merilec

Otrok naj med meritvijo stoji. Če bo otrok nosil čevlje z
nogavicami, naj bo pri merjenju obut v njih. Stopalo naj bo
izravnano s podlago.
Izračun številke čevlja je zgolj informativne narave in je
odvisen tudi glede na izbrani model čevlja.
Merilec meri otroške nogice, pri Cicibanu pa najdete
obutev tudi do številke 40.

Mamica, moja peta naj se dotika te crte.

Pridi mamica,
greva v Ciciban!
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