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Vysvetlivky 

 Číslo pred lomítkom pod každým obrázkom označuje 

číslo vzoru daného výrobku, podľa tohto čísla je možné 

si daný výrobok objednať aj na dobierku (viď cenník) 

  Následné čísla za lomítkom označujú rozmedzie 

veľkostí v ktorých sa daný výrobok vyrába 

  Jednotlivé farebné variácie vám vyrobíme podľa vašich 

požiadaviek 



Detská interiérová obuv 

 
 Táto detská obuv je určená predovšetkým na nosenie v 

interiéri, kde poskytuje deťom pohodlie a stabilitu 

 Je vhodná na nosenie v škôlkach, školách a v domácnosti 

 Vďaka hravým motívom je medzi deťmi veľmi obľúbená 

 Táto obuv poskytne vaším ratolestiam pri ich hrách 
dostatočnú oporu a zároveň zabezpečuje pre ich 
nožičky zdravý vývoj  

 Dobre absorbuje pot a je veľmi rýchlo a ľahko 
vysušiteľná čo umožňuje jej jednoduché ošetrovanie  

 Je vyrobená zo zdravotne nezávadných materiálov, čím 
je zaručená absolútna bezpečnosť pre nožičky vašich 
ratolestí  

 



0106-1/17-24 0106-1/17-24 

0106-1/17-24 0106-1/17-24 



0106-1/17-24 0106-1/17-24 

0106-1/17-24 0106-1/17-24 



0106-2/23-34 0106-2/23-34 

0106-2/23-34 0106-2/23-34 



0106-2/23-34 0106-2/23-34 

0106-2/23-34 0106-2/23-34 



0106-2/23-34 0106-2/23-34 

0106-3/17-22 0106-3/17-22 



0106-3/17-22 0106-3/17-22 

0106-3/17-22 0106-3/17-22 



0106-3/17-22 0106-3/17-22 

Farebné motívy Farebné motívy 



Celoročná detská obuv 

 
 Táto obuv je určená predovšetkým na nosenie v jarnom 

a jesennom období 

  Kvalitné podošvy zabezpečujú pre vaše detičky 

výnimočnú stabilitu pri ich hrách a dobre izolujú nožičky 

od okolitého prostredia 

 Ich tvar a zloženie zabezpečujú správny a zdravý vývoj 

detských nožičiek 

 Sú vyrobené z kvalitných prírodných a zdravotne 

nezávadných materiálov 

 Sú veľmi trvácne, pohodlné, ľahko sa ošetrujú a vynikajú 

moderným dizajnom     

 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



0302/17-21 0302/17-21 

0302/17-21 0302/17-21 



Farebné motívy 



0101/18-21 0101/18-21 

0101/18-21 0101/18-21 



0101/18-21 0101/18-21 

0101/18-21 0101/18-21 



0101/18-21 0101/18-21 

0101/18-21 0101/18-21 



0102/18-22 0102/18-22 

0102/18-22 0102/18-22 



0301/17-21 0301/17-21 

0301/17-21 0301/17-21 



0301/17-21 0301/17-21 

0301/17-21 0301/17-21 



0301/17-21 0301/17-21 

0301/17-21 0301/17-21 



0306/18-22 0306/18-22 

0306/18-22 0306/18-22 



0306/18-22 0306/18-22 

0306/18-22 0306/18-22 



0306/18-22 0306/18-22 

0306/18-22 0306/18-22 



0306/18-22 0306/18-22 

0306/18-22 0306/18-22 



0306/18-22 0306/18-22 

0306/18-22 0306/18-22 



0308/23-27 0308/23-27 

0308/23-27 0308/23-27 



0308/23-27 0308/23-27 

0308/23-27 0308/23-27 



Zimná detská obuv 

 
 Táto obuv je určená predovšetkým na nosenie v 

zimnom období 

  Kvalitné podošvy zabezpečujú pre vaše detičky 

výnimočnú stabilitu pri ich hrách a dobre izolujú nožičky 

od chladného okolitého prostredia 

 Ich tvar a zloženie zabezpečujú správny a zdravý vývoj 

detských nožičiek 

 Sú vyrobené z kvalitných prírodných a zdravotne 

nezávadných materiálov 

 Sú veľmi trvácne, pohodlné, ľahko sa ošetrujú a vynikajú 

moderným dizajnom     

 



0501/18-22 0501/18-22 

0501/18-22 0501/18-22 



0501/18-22 0501/18-22 

0501/18-22 0501/18-22 



0501/18-22 0501/18-22 

0501/18-22 0501/18-22 



0501/18-22 0501/18-22 

0501/18-22 0501/18-22 



0501/18-22 0501/18-22 

0501/18-22 0501/18-22 



Farebné motívy Farebné motívy 

Farebné motívy 



0502/23-27 0502/23-27 

0502/23-27 0502/23-27 



0502/23-27 0502/23-27 

0502/23-27 0502/23-27 



0502/23-27 0502/23-27 

0502/23-27 0502/23-27 



0503/19-24 0503/19-24 

0503/19-24 0503/19-24 



Letná detská obuv 

 
 Táto obuv je určená predovšetkým na nosenie v jarnom 

a jesennom období 

  Kvalitné podošvy zabezpečujú pre vaše detičky 

výnimočnú stabilitu pri ich hrách a dobre izolujú nožičky 

od okolitého prostredia 

 Ich tvar a zloženie zabezpečujú správny a zdravý vývoj 

detských nožičiek 

 Sú vyrobené z kvalitných prírodných a zdravotne 

nezávadných materiálov 

 Sú veľmi trvácne, pohodlné, ľahko sa ošetrujú a vynikajú 

moderným dizajnom     

 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



0207/18-22 0207/18-22 

0207/18-22 0207/18-22 



Farebné motívy  



0209/20-29 0209/20-29 

0209/20-29 0209/20-29 



0209/20-29 0209/20-29 

0209/20-29 0209/20-29 



0209/20-29 0209/20-29 

0209/20-29 0209/20-29 



Farebné motívy 



0303/17-21 0303/17-21 

0303/17-21 0303/17-21 



0304/17-21 0304/17-21 

0304/17-21 0304/17-21 



0304/17-21 0304/17-21 

0304/17-21 0304/17-21 



Domáca obuv 

 
 Táto obuv je určená predovšetkým na nosenie v 

interiéri  

 Kvalitná podošva dobre izoluje od okolitého prostredia  

 Táto obuv je veľmi ľahko ošetrovateľná, dobre saje pot 

a veľmi ľahko a rýchlo sa suší 

 Je veľmi pohodlná a praktická  

 



0108/35-41 0108/35-41 

0108/35-41 0108/35-41 



Ortopedická obuv 

 
 Táto obuv je vhodná na nosenie v interiéri celoročne a 

exteriéri v letnom období 

 Vyznačuje sa extrémnou pohodlnosťou aj pri nosení 

počas celého dňa 

 Špeciálna ortopedická podošva zaručuje pre chodidlá 

zdravý vývoj a taktiež zdravé držanie tela počas 

celodenného nosenia 

 Je vyrobená zo zdravotne nezávadných materiálov  

 



0208/35-47 0208/35-47 

0208/35-47 0208/35-47 



0208/35-47 0208/35-47 

0208/35-47 0208/35-47 



Kontakt 

UNIVERZÁL – Vladimír Krajčík 

Horská 1311/12 

958 06 Partizánske 

Tel.: 0907 101 074, 0902 123 993 

Email:  obuvuniverzal@gmail.com 


