
 

 

Sprievodca veľkostnou tabuľkou SIDI 

  

Kúpa správnej veľkosti obuvi je náročná úloha, hlavne ak sa jedná o kúpu v e-shope. Preto Vám chceme čo 
najlepšie poradiť pri výbere správnej veľkosti obuvi značky SIDI. Aj keď poznáte svoju veľkosť, rozličné 
značky sa môžu vo veľkosti odlišovať.  

 Tento sprievodca rieši problém pri výbere správnej veľkosti: 

 Veľkosti obuvi SIDI v porovnaní s UK, EU, US a Japonskými veľkosťami 

Obuv značky SIDI sa vyznačuje tým, že sadne hneď od začiatku. Takže akékoľvek nepohodlie je 
najpravdepodobnejšie spojené s výberom obuvi, ktorá nesadla a preto odporúčame vyskúšať inú veľkosť. 

Pamätajte, obuv SIDI nie je menšia v porovnaní s inými značkami, je jednoducho "presnejšia". Jej dizajn sa 
zameriava na to, aby športovo orientovaným jazdcom poskytoval topánky, ktoré sa po obutí už nijako nebudú 
posúvať. Ich osadenie musí byť presné a pevné. Toto ale neznamená, že veľký prst má byť akokoľvek stlačený, 
ale znamená to, že ak používate rovnakú veľkosť inej značky obuvi, bude táto pravdepodobne voľnejšia. 

 Široké chodidlo a vysoká klenba 

 Pre ľudí so širokým chodidlom a vysokou klenbou môže byť hľadanie správnej veľkosti veľmi náročným 
procesom. Väčšia veľkosť topánky bude mať za následok voľnejšiu obuv a štandardná veľkosť zase bude 
tlačiť v oblasti klenby alebo prstov. Pre tieto prípady SIDI vyrába veľkosti s označením MEGA, ktoré sú v 
kritických miestach o cca 0,5 cm väčšie. Tieto veľkosti sú na špeciálnu objednávku, ktorá podlieha 
samostatnému overovaniu dostupnosti.  

 

 



 

 

Upozorňujeme, že obuv SIDI je užšieho strihu a preto odporúčame skúsiť topánku o číslo väčšiu oproti tomu, 
čo bežne nosíte. Náš poradca pre výber veľkosti pomáha objasniť túto skutočnosť tak, že porovnaním bežnej 
veľkosti  (EURO/UK/US) v ľavej časti tabuľky Vám bude v pravej časti tabuľky červenou farbou ponúknutá 
veľkosť  SIDI, ktorá určuje Vašu veľkosť pre obuv SIDI. 

 

Avšak toto sú len odporúčania pre výber správnej veľkosti. Najlepšie je veľkosť obuvi riadne vyskúšať a v 
prípade, že Vám nebude obuv sedieť, máte možnosť bezplatnej výmeny  podľa pokynov, ktoré sú uvedené 
v  našich obchodných podmienkach.  


