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dzięki memo dbamy
o prawidłowy rozwój
stóp naszych dzieci

opis działania 
systemu memo

Memo to najwyższej jakości obuwie dla dzieci, wykonane w klasycznym stylu z naturalnych materiałów przyjaznych 
stopie dziecka. Unikatową funkcję diagnostyczną zapewnia system monitoringu w podeszwie Memo. Wypracowa-
na przez lata konstrukcja i technologia montażu butów Memo zyskała uznanie specjalistów jako skuteczna metoda 
profilaktyki i leczenia najczęstszych wad postawy.

Obszarem diagnostycznym obuwia Memo jest jego podeszwa. Na jej powierzchni oraz na obcasie zostało 
wyodrębnionych sześć ponumerowanych stref z wypukłymi paskami bieżnika. Podczas użytkowania obserwujemy
ścieranie się pasków. Starte fragmenty umożliwiają szybką i precyzyjną diagnozę oraz ewentualne dobranie 
wkładek. Po dobraniu odpowiedniej wkładki zaleca się, aby dziecko spędzało w butach Memo jak najwięcej czasu,
ponieważ wtedy dokonuje się korekcja wady. Okres stosowania wkładek jest uzależniony od wieku dziecka i stopnia
utrwalenia wady. W przypadku braku konieczności stosowania wkładek korygujących buty Memo spełniają funkcję 
profilaktyczną.

Jak postępować w przypadku ścierania się poszczególnych 
stref w podeszwie Memo:

1 - Strefa normy - oznacza, że stopa jest zdrowa. Memo 
spełnia funkcję profilaktyczną. Można stosować beżowe 
wkładki fizjologiczne.

2 - Strefa ryzyka - oznacza zagrożenie wadą, chorobą oraz 
konieczność stosowania wkładek koloru szarego. W wyniku 
stosowania wkładek szarych ścieranie powinno przenieść się  
w strefę 1 (strefa normy). Jeżeli podczas użytkowania obuwia 
i wkładek szarych ścieranie nie powróci do strefy normy 
należy zastosować wkładki koloru pomarańczowego. Jeżeli 
dalej ścieranie nie powróci w strefę normy konieczna będzie 
konsultacja terapeutyczna.

3 - Strefa dużej dysfunkcji - oznacza obecność wady stóp 
i/lub kolan. Należy stosować wkładki koloru pomarańczowego 
oraz obserwować ścieranie się podeszwy w strefie 1 (strefa 
normy). Jeżeli ścieranie nie powróci w strefę normy zachodzi 
konieczność konsultacji terapeutycznej. 

4 - Strefa dużej dysfunkcji - oznacza obecność wady stóp 
i/lub kolan. Należy stosować wkładki koloru pomarańczowego 
oraz skonsultować się z lekarzem.

5 - Strefa dużej dysfunkcji - oznacza konieczność konsultacji 
lekarskiej.

6 - Strefa dużej dysfunkcji - oznacza konieczność konsultacji 
lekarskiej.

Monitoruje stan stóp dziecka. Unikatowy system dynamicznej kontroli stóp dziecka, dający możliwość bieżącego 
monitorowania stanu stóp oraz natychmiastowej reakcji. Specjalny, odstawiony kształt podeszwy dodatkowo stabi-
lizuje stopę i zapewnia prawidłowe jej ułożenie podczas chodu.
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Koryguje istniejące wady stóp. Zestaw wkładek, wchodzących w skład systemu Memo, wraz z wbudowanym 
w podeszwie obcasem Thomas’a, nadaje butom Memo charakter obuwia korekcyjnego. Odpowiednia dla dziecka 
wkładka może być dobrana bezpośrednio przez rodzica na podstawie załączonej instrukcji użytkowania Systemu 
Memo lub wg wskazań specjalisty.

Zapewnia optymalny komfort dla stóp. Do produkcji obuwia Memo stosowane są najwyższej jakości materiały. 
Wierzchnia i wewnętrzna część buta wykonana jest z naturalnych, miękkich skór kozich, idealnych dla stopy dziec-
ka. Skóry te w sposób naturalny dostosowują się do stopy, tym samym zwiększają komfort użytkowania. Niektóre 
modele wyposażone zostały w specjalistyczną podszewkę bezchromową. Naturalne materiały o właściwościach 
higroskopijnych sprawiają, że but oddycha, a stopa nie ulega zapoceniu.

Chroni przed wystąpieniem wady. Specjalna technologia montażu V-tech, polegająca na prawidłowym ustawie-
niu cholewki podczas procesu montowania buta. Technologia ta gwarantuje zachowanie osi symetrii w wyproduko-
wanym bucie a tym samym, wraz z charakterystycznym sztywnym zapiętkiem i wysoką cholewką, wspomaga pra-
widłowy rozwój stóp. Obuwie Memo pozbawione jest cech konstrukcyjnych, mogących zakłócić obraz rzeczywistej 
fizjologii i potrzeb stóp w okresie wzrastania. Dzięki temu obuwie Memo ujawnia ich prawidłowość morfologiczno-
czynnościową lub istniejące wady, bądź ich symptomy.

Polecane przez specjalistów.
• Produkt uzyskał pozytywną opinię „Centrum Zdrowia Dziecka”
• System Memo otrzymał nagrodę specjalną w kategorii Profilaktyka Zdrowotna podczas XIII Targów Sprzętu Rehabi- 
 litacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych.
• System Memo jest zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów  
 Biobójczych jako produkt medyczny.

Najlepsze w Polsce. Certyfikat konkursu konsumenckiego, potwierdzający najwyższą jakość produktu - systemu 
Memo. Wagę godła Najlepsze w Polsce zwiększa fakt, iż jest ono przyznawane przez klientów, którzy w ten sposób 
składają wyrazy uznania dla produktu, jego jakości i unikatowej idei.

Program Profilaktyki Zdrowotnej „Moda na Zdrowie” zainicjowany przez twórcę Systemu MEMO, ma na celu 
zwiększanie świadomości rodziców w kwestii profilaktyki, zapobiegania występowaniu wad postawy oraz leczenia 
w przypadku zdiagnozowanego problemu. W ramach programu prowadzone są bezpłatne badania stóp dzieci i 
dorosłych na terenie całej Polski oraz liczne wykłady i szkolenia dla rodziców w celu zwiększenia ich wiedzy na temat 
prawidłowego obuwia dla dzieci.
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Modele z kolekcji Memo Start powstały z myślą o najmłodszych, dopiero zaczynających chodzić dzieciach. Memo 
Start dzięki swojej wyjątkowej budowie idealnie nadają się do nauki chodzenia. Obuwie to, zapewnia właściwe 
ułożenie stopy już przy pierwszych krokach i zabezpiecza przed pojawieniem się ewentualnej wady. Buciki z kolekcji 
Start nie posiadają podeszwy diagnostycznej, gdyż ich podstawową funkcją jest profilaktyka.

memo start

• naturalna, miękka wierzchnia kozia skóra licowa,
• naturalna miękka kozia skóra podszewkowa
• naturalna, najlepszej jakości skóra wierzchnia typu nubuk

• lekka
• elastyczna
• wykonana z materiału TR

• bezszwowa konstrukcja wewnątrz buta
• miękkie odciążenia miejsc wrażliwych (kostki i pięty)
• forma obuwia dostosowana do fizjologicznej budowy stopy
• wysoki, sięgający powyżej kostki zapiętek
• usztywnienie części pięty i bocznej części palców
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dino
dino

Kolor: beżowo-brązowo-zielony
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 19 - 21

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 19 - 21

Kolor: różowo-beżowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 19 - 21
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Modele z kolekcji Memo Classic to klasyczne w formie i stylu, obuwie typu sandał, przeznaczone dla dzieci do 
użytku wewnętrznego (w domu, przedszkolu, szkole) jaki i zewnętrznego. Obuwie to dzięki swej odkrytej konstrukcji 
cholewki zapewnia maksymalny komfort użytkowania zarówno dla dzieci, które mają problemy ze stopami jak i tych 
pragnących ich uniknąć. Obuwie posiada podeszwę diagnostyczną, dzięki której istnieje możliwość monitorowania 
stanu stóp dziecka.

memo classic

• monitoruje stan stóp dziecka
• antypoślizgowa
• wykonana z materiału TR

• obcas Thomasa
• wysoki, sięgający powyżej kostki zapiętek
• forma obuwia dostosowana do fizjologicznej budowy stopy
• miękkie odciążenia miejsc wrażliwych (kostki i pięty)
• możliwość regulowania tęgości poprzez zapięcie (rzep)

• naturalna, wyjątkowo miękka wierzchnia kozia skóra licowa,
• naturalna miękka kozia skóra podszewkowa
• naturalna, najlepszej jakości skóra wierzchnia typu nubuk

• obuwie dostosowane do wkładek korekcyjnych

• Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka
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szafir szafir
Kolor: żółto-pomarańczowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 26

Kolor: dżinsowo-czerwony
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 27 - 31

Kolor: zielono-czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 26

Kolor: beżowo-pomarańczowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 27 - 31

10 11

Nowa podeszwa Nowa podeszwa



szafir
Kolor: dżinsowo-czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 27 - 31
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jaspis

Kolor: beżowo-pistacjowy
Skóra: nubuk 
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 31

Kolor: różowo-niebieski
Skóra: nubuk 
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 31
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Nowa podeszwa Nowa podeszwa



viki

Kolor: fioletowo-różowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: amarantowo-różowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29

15

viktor
Kolor: brązowo-beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29
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Nowa podeszwa Nowa podeszwa



bellona

Kolor: czerwono-beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: beżowo-pomarańczowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29

Nowa podeszwa

17

atena
Kolor: różowo-beżowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: różowo-beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29
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virtus
Kolor: beżowo-brązowo-zielony
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29
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apollo
Kolor: granatowo-beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Nowa podeszwa



helios

Kolor: beżowo-brązowo-zielony
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

Kolor: różowo-beżowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38
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helios
Kolor: granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 30 - 38

Kolor: granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38
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temida

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

Kolor: różowo-beżowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38helios

Kolor: czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38



jazon
Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 34 - 38
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Modele z kolekcji Memo Trendy to obuwie zakryte, typu trzewik o klasycznym, modnym wyglądzie. Obuwie to 
przeznaczone jest dla dzieci w wieku przedszkolnym do użytku jako obuwie zewnętrzne, dzięki któremu możliwa 
jest kontynuacja profilaktycznego i korekcyjnego działania systemu Memo poza domem czy przedszkolem. Obuwie 
posiada podeszwę diagnostyczną, dzięki której możliwe jest monitorowanie stanu stóp dziecka.

memo trendy

• monitoruje stan stóp dziecka
• antypoślizgowa
• wykonana z materiału TR

• obcas Thomasa
• wysoki, sięgający powyżej kostki zapiętek
• forma obuwia dostosowana do fizjologicznej budowy stopy
• miękkie odciążenia miejsc wrażliwych (kostki i pięty)
• możliwość regulowania tęgości poprzez zapięcie (rzep)

• naturalna, wyjątkowo miękka wierzchnia kozia skóra licowa,
• naturalna miękka kozia skóra podszewkowa
• naturalna, najlepszej jakości skóra wierzchnia typu nubuk

• obuwie dostosowane do wkładek korekcyjnych

• Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka
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princessa
Kolor: czerwony
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 31

Kolor: czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 31
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princessa

Kolor: różowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 31

Kolor: różowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 31
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Nowa podeszwa



princessa
Kolor: granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 31

Kolor: granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 31
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turkus

Kolor: beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 22 - 29
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karat
Kolor:amarantowo-fioletowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowo-beżowa
Rozmiar: 22 - 29

agat
Kolor: czerwono-granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 22 - 29
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Nowa podeszwa
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karat
Kolor: beżowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 22 - 29

Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 22 - 29



Modele z kolekcji Memo Sport to obuwie zakryte, typu trzewik o klasycznym, usportowionym wyglądzie. Obuwie 
to przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym do użytku jako obuwie zewnętrzne, dzięki któremu możliwa jest 
kontynuacja profilaktycznego i korekcyjnego działania systemu Memo poza domem czy szkołą. Obuwie posiada 
podeszwę diagnostyczną, dzięki której możliwe jest monitorowanie stanu stóp dziecka.

memo sport

• monitoruje stan stóp dziecka
• antypoślizgowa
• wykonana z materiału TR

• obcas Thomasa
• wysoki, sięgający powyżej kostki zapiętek
• forma obuwia dostosowana do fizjologicznej budowy stopy
• miękkie odciążenia miejsc wrażliwych (kostki i pięty)
• możliwość regulowania tęgości poprzez zapięcie (rzep)

• naturalna, wyjątkowo miękka wierzchnia kozia skóra licowa,
• naturalna miękka kozia skóra podszewkowa
• naturalna, najlepszej jakości skóra wierzchnia typu nubuk

• obuwie dostosowane do wkładek korekcyjnych

• Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka
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jogging
Kolor: beżowo-czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

38

rugby
Kolor: dżinsowo-granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 30 - 38
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cindirella
cindirella

Kolor: granatowy
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

Kolor: czerwony
Skóra: lico
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

Kolor: granatowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: bursztynowa
Rozmiar: 30 - 38

41



Kolekcja Memo Active powstała z myślą o małych i dużych pacjentach ze szczególnymi wadami stóp. Dedykowa-
na jest w głównej mierze osobom ze zdiagnozowaną jednostką chorobową MPD - Mózgowe Porażenie Dziecięce. 
Szczególna forma obuwia, specjalistyczne wzmocnienie zapiętka w formie sztywników gorsetowych oraz zastoso-
wanie paska dociągowego w bucie, umożliwia prawidłowe funkcjonowanie i korekcję wady a także zapobiega jej 
pogłębianiu.

memo active

• monitoruje stan stóp dziecka
• antypoślizgowa
• wykonana z materiału TR

• obcas Thomasa
• wysoki, sięgający powyżej kostki zapiętek
• forma obuwia dostosowana do fizjologicznej budowy stopy
• miękkie odciążenia miejsc wrażliwych (kostki i pięty)
• możliwość regulowania tęgości poprzez zapięcie (rzep)

• naturalna, wyjątkowo miękka wierzchnia kozia skóra licowa,
• naturalna miękka kozia skóra podszewkowa
• naturalna, najlepszej jakości skóra wierzchnia typu nubuk

• obuwie dostosowane do wkładek korekcyjnych
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basic
Kolor: dżinsowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: czarna
Rozmiar: 30 - 40

44

sprint
Kolor: dżinsowy
Skóra: nubuk
Podeszwa: biała
Rozmiar: 30 - 40
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wkładki memo materiały promocyjne

rozmiarówka

Ulotka promocyjna z opisem systemu MEMO 
z zestawem ćwiczeń korekcyjnych.

Ekspozytor do obuwia i wkładek wykonany
z metalu w połączeniu z elementami z pleksi.

Opakowanie jednostkowe w nowej 
szacie grafi cznej.

Długość 
w cm 12,7 13,3 14,0 14,7 15,3 16,0 16,7 17,3 18,0 18,7 19,3 20,0 20,7 21,3 22,0 22,7 23,3 24,0 24,7 25,3 26,0 26,7

Rozmiar 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

46 47

Wkładki supinujące typu klinowego, dłu-
gość ¾. Supinują piętę 5 mm. Wspoma-
gają prawidłowe kształtowanie się stóp.

wkładki szare

Wkładki supinujące typu korytkowego, 
długość ¾. Supinują piętę i śródstopie 
10 mm. Osadzają oraz profilują tyłostopie 
i śródstopie, wspomagają prawidłowe 
kształtowanie się sklepienia poprzecz-
nego i podłużnego stopy

wkładki pomarańczowe
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