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52BONES
52bones ger skor och fötter absolut bästa komfort. 52bones riktar 
sig till en bred målgrupp med fokus på sport och hälsa. Som namnet 
antyder är 52bones utvecklat med utgångspunkt i fotens komplexa 
anatomi, bestående av 26 ben i vardera fot. 

Konceptet innehåller både sulor och fotbäddar av hög kvalitet.  
Sulorna är CE-märkta och erbjuder 30 dagars nöjd-kund-garanti.

SULOR
FÖR ÖKAD
PRESTATION
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Art. 525020 

SHOE CLEANER
FÖR ALLA MATERIAL

Effektiv och lättanvänd rengöringsgel för alla ty-
per av material. Verkar effektiv mot ingrodd smuts.

Bruksanv: Torka av skon med en fuktig duk. För 
bästa resultat använd rengöringsgel i kombination 
med vatten och en rengöringsborste. Bearbeta 
med cirkulerande rörelser på ytan och torka sedan 
av med en fuktig duk. Använd regelbundet för 
bästa resultat. Testa alltid på dold yta först.

Övrigt: Produkten är inte klassad som miljö- eller 
hälsofarlig. 

Volym: 100 ml.

Antal: 12 pack.

Art. 525005 

SHOE CLEANING KIT
FÖR ALLA MATERIAL 

Rengöringskit för optimal rengöring av sneakers 
och andra typer av skor. Innehåller 1st Shoe 
Cleaner (525020), 1 st rengöringsborste och 1 st 
rengöringsduk. 

Bruksanv: Fukta skon med duken. Applicera 
gelrengöringen på borsten och borsta den ytan 
du vill ha ren. Eftertorka med fuktig duk. Låt torka. 
Använd regelbundet för bästa effekt. Testa alltid 
på dold yta först. Används med varsamhet på 
finare och ömtåligare material.

Övrigt: Produkten är inte klassad som miljö- eller 
hälsofarlig.

Antal: 12 pack.

Art. 525015  

GUM BOOT SHINE
FÖR GUMMI

Polersvamp för gummistövlar som snabbt och 
enkelt återställer finishen och skyddar mot  
uttorkning.

Bruksanv: Avlägsna damm och smuts med fuktig 
duk. Drag svampen försiktigt över ytan. Testa 
alltid på dold yta först.

Övrigt: Integrerad euroholder samt smidig  
förpackning som möjliggör stående placering. 
Produkten är inte klassad som miljö- eller  
hälsofarlig.

Antal: 12 pack.

Art. 525010 

SHOE WAX
FÖR LÄDER

Skovax som vårdar släta, oljade och vaxade läder. 
Tar bort lätta märken och fläckar. Återfettar och 
förhindrar uttorkning. Vatten- och smutsavvisande. 
Förlänger skons livslängd.

Bruksanv: Rengör ytan. Applicera vaxet tunt och 
jämnt. Låt torka något och efterpolera till önskad 
glans. Kan göra ljusa läderkulörer något mörkare. 
Använd regelbundet för bästa effekt. Testa alltid 
på dold yta först.

Övrigt: Produkten är inte klassad som miljö- eller 
hälsofarlig. 

Volym: 80g burk, svamp medföljer. 

Antal: 12 pack.

Art. 525030 

SHOE DEO
FÖR ALLA MATERIAL
Spray för uppfräschning och rengöring av skors 
insida. Rengör och fräschar upp, samt förebygger 
obehaglig doft.

Bruksanv: Spraya ytan och torka bort överflödig 
fukt och smuts med ren duk. Låt torka innan  
användning. Testa alltid på dold yta först.

Övrigt: Produkten är inte klassad som miljö-  
eller hälsofarlig. 

Volym: 100ml.

Antal: 12 pack.

Arch Support System är en komplett serie fotbäddar med optimalt stöd 
för hålfoten genom anpassade hålfotshöjder.  Sulorna, som är tillverkade 

av EVA i olika densiteter, ger bra dämpning för häl och hålfot samt ett 
anpassat stöd åt hela foten. Arch Support System är ett genomtänkt 

sulkoncept optimerat för fysisk belastning. 

Produkterna är tydligt indelade och färgkoordinerade efter 
hålfotshöjderna; låg, neutral och hög. Detta gör det enkelt att hitta  

rätt sula. Dessutom har varje sula 30 dagars nöjd-kund-garanti.

1. BAMBOO/POLYESTER

2. CUSHIONING EVA

3. CUSHIONING EVA

4. SUPPORTIVE EVA

5. CUSHIONING PU

6. SUPPORTIVE EVA

7. SUPPORTIVE NYLON SHELL

MID
ARCH SUPPORT

HIGH
ARCH SUPPORT

LOW
ARCH SUPPORT

+ACTIVE PREMIUM

Art. 522025 

ARCH SUPPORT SYSTEM

Anatomiskt uppbyggd fotbädd i slitstarkt material med anpassade hålfotshöjder. 
Sulans anatomiska skal ger optimalt stöd för både hålfot och häl. Mellanskiktet är 
dämpande och avlastar förfoten. Kroppsvikten balanseras och foten hålls i rätt  
position, vilket motverkar både pronation och supination. Sulans optimerade stöd  
och maximala dämpning gör att den passar utmärkt vid fysisk aktivitet, men även  
som ”allround”-sula. Fotbädden är perforerad för bästa andningsförmåga.  
Tillverkad av EVA i olika densitet med ett ytskikt av polyester och bambu.

Övrigt: Klippbar. Handtvättas.

Hålfotshöjd: Low, mid, high.

Stlk: 35/36-47/48.

Antal: 1 pack. 

Art. 525025 / 525035

RAIN & STAIN PROOFER
FÖR ALLA MATERIAL

Vattenbaserad impregneringsspray för läder, 
mocka, nubuck och produkter med Tex-membran. 
Skyddar mot väta, olja och smuts utan att försämra 
materialets andningsförmåga.

Bruksanv: Rengör ytan. Skaka flaskan och spraya 
ett jämnt lager från ett avstånd på ca 15cm. Torka 
bort överflödig fukt. Låt torka naturligt i 24 timmar 
för bästa resultat. Använd regelbundet för bästa 
effekt. Testa alltid på dold yta först.

Övrigt: Kan användas inomhus. Produkten är inte 
klassad som miljö- eller hälsofarlig. 

Volym: 275 ml och 500 ml.

Antal: 275 ml 12 pack, 500 ml 6 pack. 

Lufta alltid sulorna efter användning.
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Art. 522005 

INDIVIDUAL FOOTBED

Fotbädd i EVA med individuell anpassning. Stabilt 
stöd för hålfot och häl samt ett dämpande mellan- 
skikt. Balanserar hela kroppsvikten på foten och 
hämmar både pronation och supination. Djup 
hälkopp för dämpning av hälen. Ytskikt i polyester 
och bambu. CE-certifierad.

Övrigt: Passar låga, neutrala och höga hålfots- 
valv. Perfekt till alla former av fysisk aktivitet.  
Individanpassa genom att värma i ugn under  
2 min. Bruksanvisning medföljer. Klippbar.  
Handtvättas. 

Stlk: 35/36-47/48. 

Antal: 3 pack.

Art. 522010 

SOFT SUPPORT FOOTBED 

Fotbädd i EVA med stöd för hälben och bakre  
hålfot. Stabiliserar och fördelar kroppsvikten över 
hela foten, vilket vid rörelse leder till minskad på-
frestning för häl och knä. Ytskikt i EVA dämpar och 
formar sig efter foten. CE-certifierad.

Övrigt: Passar neutrala och höga hålfotsvalv. 
Passar till alla former av fysisk aktivitet. Klippbar. 
Handtvättas.

Stlk: S 35/37, M 38/40, L 41/43, XL 44/46. 

Antal: 3 pack.

Art. 522020 

SOFT FOOTBED 

Ultralätt fotbädd i PU-skum. Ger stabilt stöd för 
foten, samt mycket god stötdämpning som lindrar 
hälsporre. Hålfotstödet hämmar pronation och 
supination. Längsgående kudde som stödjer 
plantar fascia och metatarsalvalvet. Tillverkad i 
slitstarkt PU-skum med öppna celler som andas . 
Ytskikt i polyester och bambu. CE-certifierad.

Övrigt: Passar låga och neutrala hålfotsvalv. 
Perfekt till alla former av fysisk aktivitet. Klippbar. 
Handtvättas.

Stlk: 35/36-45/46.

Antal: 3 pack.

Under segmentet Comfort 
återfinns fotbäddar och hjälp-
medel med hög dämpnings-
faktor och hålfotsstöd, som 

höjer komforten i skon. Här finns 
bl a olika gelkuddar i TPE och 
silikon samt komfortsulor för  

t ex sneakers. Produkterna är
CE-certifierade.

Under segmentet Active åter-
finns CE-certifierade sulor vars 

egenskaper stödjer och
dämpar foten vid fysiskt an-

strängande aktivitet, som t ex 
löpning, gym och power walks. 
Här finns bl a modeller som går 

att individanpassa.

Under segmentet Basic 
återfinns en uppsättning 

bassulor med egenskaper som 
lättare stöd och dämpning. 

Dessa sulor lämpar sig väl till 
vardags, för promenader eller 

lättare joggingturer. 

+ACTIVE +COMFORT +BASIC

Art. 521020 

FOOT CUSHION 

Förfotskudde i PU-gel. Dämpar och 
ger extra stöd under förfotsvalvet 
samt lindrar smärta. Hindrar foten 
från att glida framåt i högklackat. 
Självhäftande.

Övrigt: Handtvättas.

Stlk: One Size.

Antal: 12 pack.

Art. 521025 

HEEL CUP 

Skålad hälkudde i medicinsk silikon- 
gel. Ger optimal  dämpning för hela 
hälen, även sidorna, genom en extra 
djup hälkopp. Två olika densiteter 
av silikongel med mjukt center under 
hälbenet motverkar hälsporre och 
hälsmärta.

Övrigt: Handtvättas.

Stlk: S/M, L/XL.

Antal: 6 pack.

Art. 524005 

LIGHT SUPPORT

Formgjuten sportsula med stöd för 
häl och hålfot. Tillverkad av EVA som 
ger en dämpande effekt för hela 
foten. Ytskikt i polyester och bambu.

Övrigt: Passar låga och neutrala 
fotvalv. Klippbar. Handtvättas.

Stlk: 35/36-47/48.

Antal: 6 pack. 

Art. 524505 

LIGHT SUPPORT - KIDS

Formgjuten sportsula med stöd för 
häl och hålfot. Tillverkad av EVA som 
ger en dämpande effekt för hela 
foten. Ytskikt i polyester och bambu.

Övrigt: Passar låga och neutrala 
fotvalv. Klippbar. Handtvättas.

Stlk: 22/23-34/35. 

Antal: 6 pack. 

Art. 521005 

PETITE INSERT 

Stötdämpande ¾ sula. Ger stabilt stöd för hålfoten 
och har dämpande hälkopp. Lindrar trötta och 
värkande fötter. Passa alla skor och tar minimal 
plats i skon. Ytskikt i polyester och bambu. 

Övrigt: Passar alla typer av hålfotsvalv.  
Handtvättas.

Stlk: M 36/40, L 41/45. 

Antal: 6 pack.

Art. 521010 

HEEL PAD 

Hälkudde i TPE-gel med två olika densiteter som 
ger dämpat stöd för hela hälen, även sidorna, 
genom hälkoppen. Neutraliserar lätt pronation 
genom stöd för främre delen av hälen. Ytskikt i 
polyester och bambu.

Övrigt: Handtvättas.

Stlk: S 37/39, M 40/42, L 43/46. 

Antal: 6 pack.

Art. 521015 

FOOT PAD 

Gelsula i TPE för maximal stötupptagning. Tre olika 
densiteter av TPE-gel ger dämpat stöd för hela 
foten, även sidorna, genom hälkoppen. Vagga 
för mellanfoten stödjer och stabiliserar. Ytskikt i 
polyester och bambu.

Övrigt: Passar alla typer av hålfotsvalv.  
Handtvättas.

Stlk: 34/36-46/48. 

Antal: 3 pack.

Lufta alltid sulorna efter användning.




