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dzieci dorośli 





- Materiały o odpowiednich parametrach 
higienicznych i reologicznych 

- Kształt kopyta odpowiadający wymaganiom 
stopy dziecka 

- Brak zgrubień (np. szyć) w miejscach 
wrażliwych stopy 

- Obuwie elastyczne 
- Sposób wiązania umożliwiający łatwe wzucie 

obuwia 
- Brak elementów niebezpiecznych (które 

mogą być np. zjedzone przez dziecko) 
- Spody zabezpieczające przed poślizgiem 
- estetyka 



Dorośli: Indywidualnie dopasowane wkładki 



Projektowanie 
wkładek do 
produkcji seryjnej 





W ramach programu „Bon na innowacje” w latach 2009-2016 
zrealizowano 111 projektów na zlecenie mikro i małych firm. 
Projekty te prawie zawsze stanowią punkt wyjścia do realizacji 
większych projektów badawczych, także zawierających zadania 
inwestycyjne, pozwalające na znaczący wzrost poziomu 
innowacyjności realizujących je przedsiębiorstw. 



Projekt w ramach  
programu Cornet:  
60+shoe 
 
IPS jest odpowiedzialny za analizy 
różnych materiałów pod kątem 
komfortu użytkowania - zarówno w 
aspekcie higienicznym, jak i 
reologicznym. Badania obejmą analizy 
toksyczności i możliwości przenikania 
szkodliwych substancji przez materiał 
obuwia i przedostawania się do 
organizmu. Przeprowadzenie analiz 
daje możliwość optymalnego doboru 
materiałów i zapewnienia 
odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz 
obuwia - wilgotności i temperatury, co 
istotnie przekłada się na walory 
zdrowotne.  

•    Przenalizowanie istniejącej metodologii do 
prowadzenia oceny Cyklu Życiowego oraz obliczania 
śladu węglowego produktu.  
•    Określenie celów, zakresu oraz ograniczeń 
badanego system. 
•    Zebranie danych (dane wejściowe i wyjściowe 
systemu). 
•    Opracowanie narzędzia do obliczania śladu 
węglowego pary obuwia (główny cel projektu).  
•   Zastosowanie narzędzia w różnych stylach 
obuwniczych wykonywanych w hiszpańskich, 
portugalskich, włoskich przedsiębiorstwach. 
•    Badanie uzyskanych rezultatów w celu 
zidentyfikowania “punktów krytycznych” I ustalenia 
zaleceń w celu poprawy ekologicznej efektywności 
przedsiębiorstw.  
•    Upowszechnienie stosowania opracowanego 
narzędzia pomiędzy europejskimi firmami 
obuwniczymi.  
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