
Polotovar Č. výrobku Cena dodavatele DPH % Cena s DPH Popis polotovaru

Polotovar                                                            

Reballance 6,4 mm, zcela slepeno, bez peloty 
W4113550080A 368,00 Kč       21 445,28

Materiál: EVA, prodyšný dvouvrstvý pěnový materiál se speciální konstrukcí pro diabetiky  Reballance

Stavba: materiál EVA SE ZPEVNĚNOU PATNÍ ČÁSTÍ, REBALLANCE

Vlastnosti - tlumí nárazy, absorbuje vlhkost v obuvi, optimálně rozkládá tlak, dobře udržovatelný s rychle schnoucím 

potahovým materiálem, jednoduché opracování, možnost praní do 40° C 

Vel. : 35–48

Polotovar                                                            

Spanntec Carbonlook potah Network modrý, 

zcela slepeno, bez peloty 

S9241591457AF01 313,00 Kč       21 378,73

Materiál: Carbotec termoelastický

Stavba: ¾ polotovar, termoelastický materiál Carbotec bez peloty.

Vlastnosti: 

- ¾ polotovar bez peloty,

- může být jednoduše tvarován za tepla (MV),

- inovativní materiál Carbotec. 

Vel. : 35–48

Polotovar                                                            

Spanntec Carbonlook potah Network červený, 

zcela slepeno, s pelotou B 

S9241591457ABF02 313,00 Kč       21 378,73

Materiál: Carbotec termoelastický

Stavba:  ¾ polotovar, termoelastický materiál Carbotec s pelotou.

Vlastnosti: 

- ¾ polotovar s pelotou,

- může být jednoduše tvarován za tepla (MV),

- inovativní materiál Carbotec. 

Vel. : 35–48

Polotovar                                                            

Memopur dětské tvrdé/měkké, potah Dakar 

modrý

M8870290052 220,00 Kč       21 266,20

Materiál: PUR porézní pěna, 40/50 Shore, potah Dakar modrý

Stavba: Memopur pěna s pevným skeletem, přednoží 40 Shore, patní část 50 Shore, potah Dakar modrý

Vlastnosti: dobrá stabilita okrajů, dobře brousitelné, dobře lepitelné, ve spodní a horní části před tvarovaný, vysoká 

absorpční schopnost, optimální rozložení tlaku, možnost praní do 

40° C.

Vel. : 21/22–47/48

Polotovar                                                            

Memopur tvrdé tmavě modré/měkké bílé s 

peletou, potah modrá pěna  

M807217S90080 315,00 Kč       21 381,15

Materiál : PUR porézní pěna, 20 Shore/50 Shore, potah modrá pěna 35 Shore

Stavba: MEMOPUR pěna, patní část 50 Shore, přednoží 20 Shore, pelota, potah modrá pěna 35 Shore

Vlastnost i: dobrá stabilita okrajů, dobře brousitelné, dobře lepitelné, ve spodní a horní části předtvarovány , vysoká 

absorpční schopnost, optimální rozložení tlaku, možnost praní do 40° C

Vel. : 35–48

Polotovar                                                            

Memopur bílé, potah Network červený, v 

průřezech potah Dakar černý 

M7335540076V002 384,00 Kč       21 464,64

Materiál : PUR porézní pěna, 20 Shore, potah Network  červený, průřezy potah Dakar černý

Stavba:  MEMOPUR pěna s pevným skeletem a pelotou, přednoží i patní část 20 Shore, potah  Network  červený, průřezy 

potah Dakar černý

Vlastnosti: dobře brousitelné, dobře lepitelné, ve spodní a horní části předtvarovány, vysoká absorpční schopnost, optimální 

rozložení tlaku, možnost praní do 40° C

Vel. : 35–48

Ilustrace výrobku



Název výrobku Č. výrobku Výrobní cena DPH % Cena s DPH Popis výrobku

Polotovar                                                            

Vložky ortopedické polotovar strakaté 3V
679310990000 232,20 Kč       21 280,96

Materiál: Korkfant 60 Shore, Calorex 80 Shore, Eva 40 Shore

Stavba: Korkfant, potah Eva strakatá, zpevňující střední vrstva Calorex

Vlastnosti: lehce opracovatelné s dobrou možností aplikace korekčních klínů (supinačních, pronačních, detorzních), s 

vysokou Helfetovou patní miskou.

Vel.: 22–39

Polotovar                                                            

Vložky ortopedické polotovar strakaté 2V
579310990010 215,73 Kč       21 261,03

Materiál: Korkfant 60 Shore, Eva 40 Shore

Stavba: Korkfant, potah Eva strakatá

Vlastnosti: lehce opracovatelné s dobrou možností aplikace korekčních klínů (supinačních, pronačních, detorzních), s 

vysokou Helfetovou patní miskou.

Vel.: 22–39

Ostatní polotovary pro ortopedicko-

protetickou výrobu
N/A indiv. kalkulace 21

indiv. 

kalkulace

Polotovary pro ortopedicko-protetickou výrobu dle objednávky (např. svršky, opatky, tužinky,  vložky, podevše, podpatky, 

stélky, třmeny, dlahy...).

Fotografie výrobku


