
� Dame skoblok. Fremstillet af højkvalitets plastik. 
Bedste pasform. Leveres som par.

S  Dam skoblock.  Tillverkad av högkvalitativ 
plast. Bästa passformen. Levereras i par.

Senora
� Herre skoblok. Fremstillet af højkvalitets plastik. 
Bedste pasform. Leveres som par.

S  Herr skoblock.  Tillverkad av högkvalitativ 
plast. Bästa passformen. Levereras i par.

Caesar

Air-Condition

�  Tacco Binox light er en forfodssål med et 
åndbart RelaxFlex funktionslag (2+3) og en sto-
foverfl ade (1). Miljøet i skoen er dejlig frisk og 
duftende. Sålen er meget tynd og polstrer fodbal-
leområdet.

S   Tacco Binox light är en halvsula med ett 
andningsaktivt RelaxFlex-funktionsskikt (2+3) och 
ovansida i textil (1). Den fräscha formulan ger ett 
väldoftande klimat i skon. Sulan är mycket tunn 
och ger framfoten dämpning.

Binox Light

Art. - No.
646

� Tacco Binox er en helsål med et åndbart Re-
laxFlex-funktionslag (2+3) og en stofoverfl ade (1). 
Miljøet i skoen er dejlig frisk og duftende. Sålen er 
meget tynd og polstrer fødderne.

S  Tacco Binox är en helsula med ett and-
ningsaktivt RelaxFlex-funktionsskydd (2+3) 
och ovansida i textil (1). Den fräscha for-
mulan ger ett väldoftande klimat i skon. Su-
lan är mycket tunn och ger foten dämpning. 

Binox

36- 46Art.-No.
645

36 - 48

� Farveløs imprægnering/vedligeholdelse til blødt 
læder. Holder læderet blødt og smidigt.  Bemærk: 
Skoene skal før behandling rengøres for snavs, og 
være tørre. Påføres med en blød klud eller børste. 
Efter lidt tørretid, pudses skoen med en blød klud.

S  Färglös  impregnering / underhåll för mjukt lä-
der. Håller lädret mjukt och smidigt. Not : Skor måste 
vara rena och torra före behandling. Efter behand-
ling krävs en viss torkning och polering med en mjuk 
trasa.

Mink Oil 

Art. - No.
315-00 50 ml 

Katalog

Sten‘s Læderhandel

E-Mail:  info@stenslaederhandel.dk
Web:  www.stenslaederhandel.dk

Art. - No.
854 38/40 - 44/46Art. - No.

852 35/38 - 39/42

� Universal imprægneringsspray. Holder sko og tøj fri for fugt. Universal 
imprægnerings spray er velegnet til alle typer blødt læder og syntetiske tek-
stiler, samt TEX materialer. Takket være den specielle blanding er sko, tasker 
og tøj effektivt beskyttet mod fugt. Vand og saltrande afvises effektivt  Kan 
også anbefales til imprægnering af større overflader, som f.eks telte, o.l.

S  Universal  impregneringsspray. Håller skor och kläder fria från 
fukt. Universal  impregneringsspray är lämplig för alla typer av 
mjukt läder, mocka och syntetiska textiler samt Tex material. Tack 
vare den speciella blandningen är skor, väskor och kläder effek-
tivt skyddad mot fukt. Vatten och saltringar  avvisas effektivt. Kan 
rekommenderas även för stora ytor, till 
exempel tält och liknande.

Protect Pro 4x4

Art. - No.
340-00 300 ml ALL SEASON

Art. - No.
673

� Tacco Air-Condition er en helsål med en ProTec 
Meshløbefl ade (1) og en åndbar RelaxFlex-funktion 
(3). Den specielle overflade øger luftcirkulationen og 
garanterer tørre fødder i mange timer. Aktivt kul (2) 
absorberer lugten, forebygger dårlig lugt fra fods-
ved og sørger for et hygiejnisk og friskt miljø i skoen.
S  Tacco Air-Condition är en helsula med ovansida 
i ProTec Mesh (1) och andningsaktiv RelaxFlex-funkti-
on (3). Den speciella ovansidan ökar luftcirkulationen 
och garanterar varaktigt torra fötter. En luktabsorbe-
rare med aktivt kol (2) förebygger effektivt dålig lukt 
och skapar ett hygieniskt fräscht klimat i skon.

35/36 - 41/42

Summer

Art. - No.
639 36 - 46

� Tacco Summer er en barfods-helsål med en overflade 
af blødt bomuldsfrotte (1) og en åndbar RelaxFlex-funktion 
(3). Aktivt kul (2) og sølvioner i overfladen absorberer 
lugten, forebygger dårlig lugt fra fodsved og sørger for et 
hygiejnisk og friskt miljø i skoen. Tacco Summer kan vaskes 
i hånden og er særligt egnet til bare fødder i sommersko.
S  Tacco Summer är en hel barfotasula med ovansida i rug-
gad bomullsfrotté (1) och andningsaktiv RelaxFlex-funktion 
(3). En luktabsorberare med aktivt kol (2) och silverjoner i 
ovansidan förebygger effektivt dålig lukt och ger ett hygie-
niskt fräscht klimat i skon. Tacco Summer kan handtvättas och 
är speciellt avsedd att användas i sommarskor utan strumpor.

Happies

Art. - No.
674

� Tacco Happies er en særlig tynd sål med en fugtabsorberende 
overflade (1), der holder fødderne friske og tørre. Fugtigheden opta-
ges og ledes videre til det absorberende mellemlag (2). Mikro-duft-
kapslerne (3) sørger for et friskt miljø i skoen. Et yderligere isolerende 
lag (4) forhindrer, at skoens indersål bliver fugtig. Tacco Happies har 
en stabiliserende underside (5) med en belægning (6), der forhindrer, 
at sålen glider inde i skoen. Sålen bør udskiftes efter ca. en uge.
S Tacco Happies är en extra tunn sula med absorberande ovansi-
da (1) för fräscha och torra fötter. Fukt transporteras till det absorberan-
de mellanskiktet (2). De väldoftande mikrokapslarna (3) ger ett fräscht 
klimat i skon. Ett extra isolerande skikt (4) förhindrar fukt på innersulans 
yta. Tacco Happies har en stabiliserande undersida (5) med halksä-
ker beläggning (6). Sulorna bör bytas ut efter ungefär en vecka.

36/37 - 46/47

Sani

Art. - No.
630 36 - 50

� Tacco Sani er en helsål med en åndbar 
RelaxFlex-pude og en stofoverflade. Aktivt kul med 
ekstra friskhed absorberer lugten, forebygger dår-
lig lugt fra fodsved og sørger for et behageligt og 
friskt miljø i skoen.

S  Tacco Sani är en helsula med andningsaktiv 
RelaxFlexkudde (2) och ovansida i textil (1). En 
luktabsorberare med aktivt kol och en fräsch for-
mula förebygger effektivt dålig lukt och ger ett 
behagligt fräscht klimat i skon.

Polar Fleece Thermo Champ

Art. - No.
669

Art. - No.
58936 - 46

� Multifunktionel vintersål med 
komfortabel overside af blød fl eece. 
Kuldeisolerende mellemlag med aluminium. Ultra-
let sål for optimal komfort. Overside af tempera-
turregulerende fl eece (1). Afl astende skumlag (2). 
Kuldeisolerende aluminium mellemlag (3). Ultra-
let underside (4).

� Tacco Polar-Fleece er en varmeregulerende 
helsål med en overflade af Thermo-ActiFleece 
(1) og en åndbar RelaxFlexfunktion (3). Aktivt 
kul (2) absorberer lugten og forebygger dårlig 
lugt fra fodsved. Tacco Polar-Fleece kan vas-
kes i hånden og holder skoen frisk i lang tid.
S  Tacco Polar-Fleece är en värmereglerande helsula 
med ovansida i Thermo-ActiFleece (1) och andningsak-
tiv RelaxFlexfunktion (3). En luktabsorberare med aktivt 
kol (2) förebygger dålig lukt. Tacco Polar-Fleece kan 
handtvättas – för en varaktig fräschhet i skon.

Thermo Champ

Art. - No.

� 

komfortabel overside af blød fl eece. 
Kuldeisolerende mellemlag med aluminium. Ultra-
let sål for optimal komfort. Overside af tempera-
Kuldeisolerende mellemlag med aluminium. Ultra-
let sål for optimal komfort. Overside af tempera-
Kuldeisolerende mellemlag med aluminium. Ultra-

turregulerende fl eece (1). Afl astende skumlag (2). 
let sål for optimal komfort. Overside af tempera-
turregulerende fl eece (1). Afl astende skumlag (2). 
let sål for optimal komfort. Overside af tempera-

Kuldeisolerende aluminium mellemlag (3). Ultra-
turregulerende fl eece (1). Afl astende skumlag (2). 
Kuldeisolerende aluminium mellemlag (3). Ultra-
turregulerende fl eece (1). Afl astende skumlag (2). 

let underside (4).
Kuldeisolerende aluminium mellemlag (3). Ultra-
let underside (4).
Kuldeisolerende aluminium mellemlag (3). Ultra-
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SHOE CARE Eraser

Art. - No.
699-00

� Rensegummi til sko, håndtasker og tøj af 
ruskind eller veloursskind. Fjerner genstridige plet-
ter.

         S  Rengöringsgummi för skor, handväskor     
      och kläder gjorda av mocka eller velour.    
   Avlägsnar smuts och fl äckar.

� Højkvalitets plejeskum til sko og beklædning. Kan benyttes på alle 
materialer, selv krybdyr, laklæder og Tex. Den specielle beskyttende 
effekt med nano partikler giver en usynlig beskyttelse uden at påvirke 
tøjets åndbarhed. Blødheden af materialerne fastholdes, og farverne 
uddybes. Beregnet til løbende beskyttelse mod snavs og fugt.

S  Högkvalitativt vårdskum till skor och kläder.  Kan användas på 
alla material, även reptil, lackläder och Tex. Den särskilt skyddan-
de effekten med Nanopartiklar ger ett osynlig skydd   utan att påver-
ka materialets andningsförmåga. Materialens mjukhet bibehålls och 
färgerna fördjupas. Används för löpande skydd mot smuts och fukt.  

Protect Pro

Art. - No.
302-00 200 ml 

� Højeffektiv skodeodorant med sølvioner. Bakterie og svampe-
angreb stoppes allerede efter første behandling, og ubehagelig 
lugt fra skoen forebygges effektivt. Sølvionerne bevarer denne 
virkning over lang tid.. Denne effektive beskyttelse vil holde sig 
ved løbende efterbehandling. Registreret varemærke.

S  Högeffektiv skodeodorant med silverjoner. Bakterie- och 
svampangrepp stoppas redan vid första behandlingen och 
obehaglig lukt ifrån skon förhindras effektivt. Silverjonerna  beva-
rar denna effekt under lång tid. Skyddet bibehålls genom regel-
bunden behandlingen.

Odorbloc 

Art. - No.
305-00 150 ml 

� Universel imprægnering. Trænger ind og mætter materialet, 
så beskyttelsen mod fugt bliver effektiv. Det ekstra store indhold 
er tilstrækkeligt til  behandling af store flader, f.eks. jakker/ frak-
ker, telte o.l.

S  Universal impregnering. tränger in och mättar materialet så 
skyddet mot fukt blir effektivt.  Det extra stora innehållet är tillräck-
lig för stora ytor , till exempel tält och liknande.

Protect Pro
� 

så beskyttelsen mod fugt bliver effektiv. Det ekstra store indhold 
er tilstrækkeligt til  behandling af store flader, f.eks. jakker/ frak-
ker, telte o.l.

S  

skyddet mot fukt blir effektivt.  Det extra stora innehållet är tillräck-
lig för stora ytor , till exempel tält och liknande.

Art. - No.
343-00 400 ml 

� Til hurtig udvidelse af læder. Fjerner trykket hvor skoen klem-
mer. Brugsanvisning:Ryst godt inden brug. Foretag først en test for 
farvefasthed på et ikke synligt sted. Spray på områderne hvor 
skoen klemmer. Brug skoen i mindst 10 minutter mens læderet er 
fugtigt.

S  För snabb expansion av läder . Minskar tryck där skon trycker.  
Bruksanvisning:  Skakas väl. Före använding, prova produkten på 
en liten oexponerad yta, färgförändring kan förekomma. Använd 
skon i minst 10 minuter medan lädret är vått.

Shoe Stretch 

Art. - No.
684-00 150 ml 

� Flydende plejemiddel til optimal løbende skopleje. Særligt 
egnet til ruskind. Giver en blød og smidig overflade.

S Flytande mockamedel för optimal regelbunden vård. 
Speciellt lämplig för mocka. Ger en mjuk och smidig yta.

Velours Liquid 

Art. - No.
353-57

Art. - No.
353-53

Art. - No.
353-51 75 ml Art. - No.

353-59

Pure Care Protect & Foam  
�  High-quality waterproofi ng spray with 100% pure active 
ingredient. About 40% more ingredient than other water-
proofi ng sprays. Natural. Perfect for the protective and the care 
of leather, textiles and clothing. Due to the special protection 
formula shoes, bags and clothing are effectively protected from 
moisture. Water  and  snow edges are effectively prevented. Be-
fore use, test on painted, artifi cial or colorful textiles surfaces fi rst.

�  High-quality foam cleaner with 100% pure active ingre-
dient. About 40% more ingredient than other foam cleaner. 
Natural. Perfect for the cleaning and care from shoes, bags and 
clothing suitable for leather, textiles and synthetics. Before use, 
test on painted, artificial or colorful textiles surfaces first.

GEL Air 
�  The Tacco GEL Air insole made of pressure 
absorbing GEL material absorbs light shocks and 
thus relieves the strain on the joints. Tacco GEL Air 
is soft and comfortable. Providing support in the 
ball, midfoot and heel area ensures that everyday 
stresses are reduced and provides a comfortable 
fit.Art. - No.

346-00 200 ml 

� Farveløs lædervoks der vedligeholder skoens originale 
udseende. Er smuds og fugtafvisende, og holder læderet 
blødt og smidigt. Bemærk: Skoene skal før behandling 
rengøres for snavs, og være tørre. Påføres med en blød klud 
eller børste. Efter lidt tørretid, pudses skoen med en tør klud.

S  Färglöst Lädervax som underhåller skons ursprungliga 
utseende. Är smuts och fuktavvisande. Håller lädret mjukt 
och smidigt. Not : Skor måste vara rena och torra före be-
handling. Efter behandling krävs en viss torkning och pole-
ring med en mjuk trasa.

Oiled Leather

Art. - No.
653-00 50 ml 

� Farveløs rense og vedligeholdelses creme til blødt 
læder og syntetiske overflader. Indholdet af Avoka-
do olie sikrer en brillant højglans overflade.

S  Färglös rengöring och vårdande kräm för 
mjukt läder och syntetiska ytor. Innehållet av 
Avokado olja ger en brilliant  högglans yta.

Premium Gel

Art. - No.
331-00 50 ml 

� Skumstof skoblok.

S  Mjukskum block.

Madame

Art. - No.
855 1 - 3

� Wetbloc Shoe Cream is an essential ingredient for perfect 
shoe care. Suitable for all smooth leather. The cream keeps the 
leather supple and shiny. The enriched color pigments accen-
tuate the leather and enrich the colors. Wetbloc Shoe Cream 
consumption is very economical.

Protect Shoe Cream

75 ml 

Moisture Balm
� Højkvalitets mættende og forbedrende balsam til alle blø-
de læderoverflader. Indeholder olivenekstrakt, hvilket medvir-
ker til at holde læderet blødt og naturligt. Bemærk.: 1) Fjern 
store urenheder og snavs. Påfør balsam i et jævnt tyndt lag 2) 
Efter lidt tørretid, poleres efter med en blød klud.  Indeholder 
ikke alkohol eller opløsningsmidler.

S  Högkvalitativ mättande och förbättrande balsam för alla 
mjuka läderytor. Innehåller oliv extrakt. Not: Rengör från 
smuts. Smörj på balsam i tunna skikt. Efter behandling krävs 
en viss torkning, polera med en mjuk trasa. Inget innehåll av 
alkohol eller lösningsmedel. Art. - No.

315-00 150 ml Art. - No.
377-57

Art. - No.
377-56

Art. - No.
377-55

Art. - No.
377-59

Art. - No.
377-54

Art. - No.
377-53

Art. - No.
377-51

utseende. Är smuts och fuktavvisande. Håller lädret mjukt utseende. Är smuts och fuktavvisande. Håller lädret mjukt 
och smidigt. Not : Skor måste vara rena och torra före be-och smidigt. Not : Skor måste vara rena och torra före be-
handling. Efter behandling krävs en viss torkning och pole-handling. Efter behandling krävs en viss torkning och pole-
ring med en mjuk trasa.ring med en mjuk trasa.

Art. - No.
345-00 150 ml 

Art. - No.
516 35/36 - 45/46



� Tacco Comfort er et ErgoDyn-indlæg med RelaxFlex-
funktion (2) og en overflade af økologisk forædlet fårelæder (1). Det 
tynde ErgoDyn-indlæg er meget fleksibelt og behageligt at gå med. 
Den integrerede pelotte understøtter svangen og aflaster muskler, se-
ner og ledbånd. Forebygger effektivt trætte fødder. Tacco Comfort er 
selvklæbende og passer i enhver sko.

S Tacco Comfort är ett ErgoDyn-inlägg med RelaxFlex-
funktion (2) och ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn (1). Det tunna 
ErgoDyn-inlägget är ovanligt flexibelt och därför mycket bekvämt att 
använda. Den integrerade pelotten avlastar det främre fotvalvet och lå-
ter muskler, senor och ledband slappna av. Trötthet i fötterna förebyggs 
effektivt. Tacco Comfort är självhäftande och passar i alla slags skor.

Comfort
� Tacco Dur er en tåløs sål med en overfl ade af økolo-
gisk forædlet fårelæder (1). Den integrerede T-formede pelotte 
(2) understøtter svangen og forhindrer, at foden glider frem i 
skoen. Med behageligt polstrende RelaxFlex-funktion (3) ved 
fodballerne. Forebygger effektivt trætte fødder. Tacco Dur er selv-
klæbende.

S Tacco Dur är en sula utan tå med ovansida i ekolo-
giskt behandlat fårskinn (1). Den integrerade T-formade pelot-
ten (2) stödjer det främre fotvalvet och förhindrar att foten glider 
framåt. Med RelaxFlex-funktion (3) för behaglig dämpning i 
framfoten. Trötthet i fötterna förebyggs effektivt. Tacco Dur är själv-
häftande.

Dur

� Tacco Elastic er et ErgoDyn-indlæg (3) med RelaxFlex-
funktion og en overfl ade af økologisk forædlet fårelæder (1). 
Det tynde ErgoDyn-indlæg er meget fl eksibelt og behageligt 
at gå med. De integrerede ShokAbsorber-punkter (2) afl as-
ter muskler, sener og ledbånd. Forebygger effektivt trætte 
fødder. Tacco Elastic er selvklæbende og passer i enhver sko.

S  Tacco Elastic är ett ErgoDyn-inlägg (3) med RelaxFlex-
funktion och ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn (1). 
Det tunna ErgoDyn-inlägget är ovanligt fl exibelt och därför 
mycket bekvämt att använda. De integrerade ShokAbsorber-
punkterna (2) låter muskler, senor och ledband slappna av. 
Trötthet i fötterna förebyggs effektivt. Tacco Elastic är själv-
häftande och passar i alla slags skor.

Elastic
� Tacco Exclusiv er en tåløs sål med en overflade af 
økologisk forædlet fårelæder (1). Den integrerede pe-
lotte (2) understøtter svangen og forhindrer, at foden 
glider frem i skoen. Med behageligt polstrende Re-
laxFlex-funktion (3). Tacco Exclusiv er selvklæbende.

S  TTacco Exclusiv är en sula utan tå med ovansida 
i ekologiskt behandlat fårskinn (1). Den integrerade 
pelotten (2) stödjer det främre fotvalvet och förhindrar 
att foten glider framåt. Med RelaxFlex-funktion (3) för 
behaglig dämpning. Tacco Exclusiv är självhäftande.

Exclusiv

Deluxe

Gel Deluxe 
� Taccofi x er en komfortabel hælekile med Re-
laxFlex-funktion (2) og en overfl ade af økologisk 
forædlet fårelæder (1). Kilen løfter og polstrer fo-
dens hæl. Taccofi x er selvklæbende.

S Taccofi x är en bekväm hälkudde med Re-
laxFlex-funktion (2) och ovansida i ekologiskt be-
handlat fårskinn (1). Kudden höjer upp och däm-
par hälpartiet. Taccofi x är självhäftande.

Taccofi x

Fußform
� Tacco Golf er et forfodsindlæg med en overfl ade af 
økologisk forædlet fårelæder (1). Den integrerede pelot-
te (2) understøtter svangen og forhindrer, at foden glider 
frem i skoen. Forebygger træthed samt irritation på grund 
af nedsunket forfod eller hulfod. Med behageligt polstren-
de RelaxFlex-funktion (3). Tacco Golf er selvklæbende.

S Tacco Golf är en halvsula med framfotskudde och 
ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn (1). Den integ-
rerade pelotten (2) stödjer främre fotvalvet och förhindrar 
att foten glider framåt. Trötthet samt besvär med platt- och 
spretfot förebyggs. Med RelaxFlex-funktion (3) för behag-
lig dämpning. Tacco Golf är självhäftande.

Golf

Level Relax

Senkfußkeil
� Taccolette er et blødt forfodsindlæg med 
RelaxFlex-funktion (2) og en overfl ade af økologisk 
forædlet fårelæder (1). Indlægget forhindrer, at foden 
uforvarende glider fremad i åbne sko eller sko med 
høje hæle. Taccolette er selvklæbende.

S Taccolette är en mjuk framfotskudde med 
RelaxFlex-funktion (2) och ovansida i ekologiskt be-
handlat fårskinn (1). Kudden förhindrar att foten glider 
framåt i skor utan tå eller högklackade skor. Taccolette 
är självhäftande.

Taccolette

Taccofi t Taccofi t

Tacco Luxus Tacco Luxus Light

Art. - No.
633

Art. - No.
695

36 - 46Art. - No.
621

Art. - No.
602

Art. - No.
650

Art. - No.
617

Art. - No.
607

Art. - No.
606

Art. - No.
626

Art. - No.
624

Art. - No.
627

Art. - No.
608

Nova
� Tacco Nova er et ErgoDyn-indlæg (3) med RelaxFlex-funktion 
og en overflade af økologisk forædlet fårelæder (1). Det tynde 
ErgoDyn-indlæg er meget fl eksibelt og behageligt at gå med. 
Den yderligere pelotte (2) understøtter svangen og afl aster 
muskler, sener og ledbånd. Forebygger effektivt trætte fødder. 
Tacco Nova er selvklæbende og passer i enhver sko.

S  Tacco Nova är ett ErgoDyn-inlägg (3) med RelaxFlex-funktion 
och ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn (1). Det tunna ErgoDyn-
inlägget är ovanligt fl exibelt och därför mycket bekvämt att använda. 
Den extra pelotten (2) stödjer det främre fotvalvet och låter muskler, 
senor och ledband slappna av. Trötthet i fötterna förebyggs effektivt. 
Tacco Nova är självhäftande och passar i alla slags skor.

36 - 46

Tacco City Tacco Sara Light

Art. - No.
612

Art. - No.
616

35/36 - 45/46

Art. - No.
634

Jump

36 - 46Art.-No.
689

� Tacco Jump er et ErgoDyn-sportsindlæg (4) med en ProTec 
Mesh-overflade (1). Det tynde ErgoDyn-sportsindlæg er meget fl 
eksibelt og behageligt at gå med. Den åndbare RelaxFlex-pude 
(2) og aktivt kul absorberer lugten, forebygger dårlig lugt fra 
fodsved og sørger for et hygiejnisk og friskt miljø i skoen. De 
integrerede ShokAbsorber-punkter (3) afl aster muskler, sener og 
ledbånd. Forebygger effektivt trætte og overanstrengte fødder.
S  Tacco Jump är ett ErgoDyn-sportinlägg (4) med ovan-
sida i ProTec Mesh(1). ErgoDyn-sportinlägget är ovanligt 
fl exibelt och därför mycket bekvämt att använda. Den andnings-
aktiva RelaxFlex-kudden (2) och en luktabsorberare med aktivt kol 
förebygger effektivt dålig lukt och ger ett hygieniskt fräscht klimat 
i skon. De integrerade ShokAbsorber-punkterna (3) låter muskler,
senor och ledband slappna av. Föreby-
gger trötthet och överansträngning i
fötterna.

Jump

Art.-No.
689

� Tacco Bison er en helsål af læderfibre (1). En 
åndbar perforation regulerer luftcirkulationen i 
skoen og sørger for et behageligt og friskt miljø 
i skoen. Sålen er behagelig at gå på hele året.

S  Tacco Bison är en helsula av läderfibrer (1). 
En andningsaktiv perforering reglerar luftcirkulati-
onen i skon och ger ett behagligt fräscht klimat. 
Bästa möjliga fotkomfort året om.

Bison

Art. - No.
692 36 - 46

Champion

Art. - No.
691 36 - 46

� Tacco Champion er et ultralet sportsindlæg (2) med 
en hudvenlig bomuldsfrotte-overflade (1). De specielle 
AntiShok-punkter (3) i fodballe- og hæleregionen ab-
sorberer stød og afl aster muskler, sener og ledbånd. 
Forebygger effektivt trætte og overanstrengte fødder.

S  Tacco Champion är ett mycket lätt sportinlägg (2) med 
ovansida i hudvänlig bomullsfrotté (1). De speciella An-
tiShok-punkterna (3) vid framfoten och hälen absorber-
ar stötar och låter muskler, senor och ledband slappna 
av. Förebygger trötthet och överansträngning i fötterna.

� The patented VenoPower Go! Insole provides power and 
comfort throughout the day. The VenoPower Go! surface struc-
ture ensures a significantly increased blood flow to the foot and 
calf muscles. The noticeably improved blood supply increases 
energy and stamina and thus your well-being throughout the 
day. Independent medical tests confirm that VenoPower Go! 
improves blood flow to the lower extremities by 26%. The soft 
textile upper surface, in conjunction with the newly developed 
latex base, supports the climate regulation inside the shoe. The 
textured, anatomical MemoFoam ensures optimized fit and a 
tremendous comfort. VenoPower Go! For every step of life.

Veno Power Go

Art. - No.
509 35 - 46

� Taccoslip er en hæleslip af blødt velourlæder. 
Hælen holdes fast i skoen. Den forhindrer, at 
hælen glider op af skoen. Yderligere forbygger 
det bløde læder trykmærker fra skoen. Taccoslip 
er selvklæbende.

S  Taccoslip är ett hälgrepp i mjuk mocka. Hä-
len hålls på plats i skon och halkar inte omkring. 
Dessutom förebygger det mjuka lädret uppkoms-
ten av tryckpunkter. Taccoslip är självhäftande.

TaccoSlip

unisize

grå
Art. - No. 600-03

sort/svart
Art. - No. 600-03Art. - No.

600

Art. - No.
600-16

Art. - No.
600

Art. - No.
600-16

TaccoSlip Box 50 piece

LEATHER / WINTER
� Tacco Luxus er en helsål med en overfla-
de af økologisk forædlet fårelæder og et blødt 
RelaxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer l
ugten og forebygger dårlig lugt fra fodsved. Tacco 
Luxsus er meget tynd og passer i enhver sko.

S  Tacco Luxus är en helsula med ovansida i 
ekologiskt behandlat. Tacco Luxus är mycket tunn och 
passar i alla slags skor.

36 - 48
sort/svart

Art. - No. 613-16

� 

de af økologisk forædlet fårelæder og et blødt 
RelaxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer l
de af økologisk forædlet fårelæder og et blødt 
RelaxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer l
de af økologisk forædlet fårelæder og et blødt 

ugten og forebygger dårlig lugt fra fodsved. Tacco 
RelaxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer l
ugten og forebygger dårlig lugt fra fodsved. Tacco 
RelaxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer l

Luxsus er meget tynd og passer i enhver sko.

S  

ekologiskt behandlat. Tacco Luxus är mycket tunn och 
passar i alla slags skor.
ekologiskt behandlat. Tacco Luxus är mycket tunn och 
passar i alla slags skor.
ekologiskt behandlat. Tacco Luxus är mycket tunn och 

Art. - No.
613

� Tacco Luxus light er en forfodssål med en over
flade af økologisk forædlet fårelæder og et blødt Re-
laxFlex-funktionslag. Aktivt kul absorberer lugten og fore-
bygger dårlig lugt fra fodsved. Tacco Luxus light er meget 
tynd og forbedrer skoens pasform.

S  Tacco Luxus light är en halvsula med ovansi-
da i ekologiskt behandlat fårskinn (1) och ett mjukt 
RelaxFlex-funktionsskikt (2). En luktabsorberare med 
aktivt kol förebygger effektivt dålig lukt. Tacco Luxus 
light är mycket tunn och förbättrar skons passform.Art. - No.

615
sort/svart

Art. - No. 615-16

� Tacco City er en helsål med en overflade af økolo-
gisk forædlet fårelæder med hudvenlig natur-special-
garvning. Sålens underside af ægte kork sørger for 
et behageligt og naturligt miljø i skoen. De naturlige 
materialer af høj kvalitet bevirker, at skoen kan ånde.

S  Tacco City är en helsula med ovansida i eko-
logiskt behandlat fårskinn (1) och hudvänlig natur-
garvning. Sulans undersida i naturkork (2) ger ett 
naturligt behagligt klimat i skon. De exklusiva natur-
materialen ger skon mycket bra andningsaktivitet.

36 - 48

� Tacco Sara light er en tåløs forfodssål med en over-
flade af økologisk forædlet fårelæder (1) og et ånd-
bart RelaxFlex-funktionslag (2). Aktivt kul absorberer 
lugten og forebygger dårlig lugt fra fodsved. Tacco 
Sara light er meget tynd og forbedrer skoens pasform.

S  Tacco Sara light är en halvsula utan tå med ovansi-
da i ekologiskt behandlat fårskinn (1) och ett andnings-
aktivt  RelaxFlex-funktionsskikt (2). En luktabsorberare 
med aktivt kol förebygger effektivt dålig lukt. Tacco 
Sara light är mycket tunn och förbättrar skons passform.

35/36 - 41/42

36 - 46 23/24 - 33/34auch für
auch für
auch fürKinder
Kinder
Kinder

Art. - No.
626 35/37 - 44/46

Art. - No.
650 36 - 46

Art. - No.
676

28/30 - 32/34auch für
auch für
auch fürKinder
Kinder
Kinder

� Tacco Deluxe er et ErgoDyn-indlæg (5) med åndbar RelaxFlex-funk-
tion (3) og en overflade af økologisk forædlet fårelæder (1). ErgoDyn-
indlægget er meget fl eksibelt og behageligt at gå med. En pelotte (2) 
understøtter svangen og ShokAbsorberpunkter (4) afl aster muskler, se-
ner og ledbånd. Forebygger effektivt trætte fødder. Aktivt kul absorberer 
lugten og forebygger dårlig lugt fra fodsved.
S  Tacco Deluxe är ett ErgoDyn-inlägg (5) med andningsaktiv 
RelaxFlex-funktion (3) och ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn (1). 
ErgoDyn-inlägget är ovanligt fl exibelt och därför mycket bekvämt att 
använda. En pelott (2) stödjer det främre fotvalvet och ShokAbsorber-
punkter (4) låter muskler, senor och ledband slappna av. Trötthet i fötterna 
förebyggs effektivt. En luktabsorberare med aktivt kol förebygger effektivt 
dålig lukt.

36 - 46
sort/svart

Art. - No. 694-16
Art. - No.

694

� Tacco Gel Deluxe er et ErgoDyn-indlæg (4) med 
åndbar RelaxFlex-pude (3) og en overflade af økologisk 
forædlet fårelæder (1). ErgoDyn-indlægget er meget 
fleksibelt og behageligt at gå med. De integrerede Shok-
Absorber-punkter (2) af blødt InvisiGel afl aster muskler, 
sener og ledbånd. Forebygger effektivt trætte fødder.
S  Tacco Gel Deluxe är ett ErgoDyn-inlägg (4) med 
andningsaktiv RelaxFlex-kudde (3) och ovansida i eko-
logiskt behandlat fårskinn (1). ErgoDyn-inlägget är ovan-
ligt fl exibelt och därför mycket bekvämt att använda. De 
integrerade ShokAbsorberpunkterna (2) i mjuk InvisiGel 
låter muskler, senor och ledband slappna av. Trötthet i 
fötterna förebyggs effektivt.

36 - 46

Art. - No.
602

sort/svart
Art. - No. 602-16 35/37 - 44/46

� Tacco Fussform er en komfortabel hælekile med 
RelaxFlex-funktion (2) og en overflade af økologisk 
forædlet fårelæder (1). Kilen løfter fodens hæl og sør-
ger for optimal højdeudligning i skoen. Kilens facon 
er specielt tilpasset fodens form og den er derfor be-
hagelig at gå med. Tacco Fußform er selvklæbende.
S  Taccofi x Fussform är en bekväm hälkudde med Re-
laxFlex-funktion (2) och ovansida i ekologiskt behandlat 
fårskinn (1). Kudden höjer upp hälpartiet och ger en 
optimal höjdutjämning i skon. Kuddens form är speciellt 
anpassad efter foten och ger en extra bekväm gåkom-
fort. Tacco Fussform är självhäftande.

35/37 - 44/46

S 

35/37 - 44/46

� Tacco Level er en ensidig forhøjet hælekile med Re-
laxFlex-funktion (2) og en overflade af økologisk foræd-
let fårelæder (1). Kilen løfter fodens hæl og korrigerer 
fejlstilling i foden. Den kan alt efter behov bruges for at 
forhøje den indre eller den ydre kant og sørger for opti-
mal højdeudligning i skoen. Tacco Level er selvklæbende.
S  Tacco Level är en snedställd hälkudde medRelaxFlex-
funktion (2) och ovansida i ekologiskt behandlat fårskinn 
(1). Kudden höjer upp hälen och korrigerar felaktiga 
fotställningar. Den kan allt efter behov användas för 
att höja upp in- eller utsidan av hälen och ger en opti-
mal höjdjustering i skon. Tacco Level är självhäftande.

35/37 - 44/46

� Tacco Relax er en hælekile med udtagelig svang-
del, RelaxFlex-funktion og en overflade af økologisk 
forædlet fårelæder. Særlig anvendeligt ved hælespore 
og lignende irritationer. Hæleområdet afl astes punk-
tuelt fra smertende tryk. Tacco Relax er selvklæbende.

S  Tacco Relax är en hälkudde med uttagbar mittsektion 
(1), RelaxFlex-funktion (3) och ovansida i ekologiskt be-
handlat fårskinn (2). Den rekommenderas framför allt vid 
hälsporre och liknande besvär. Området vid hälbenet av-
lastas från smärtsamt tryck. Tacco Relax är självhäftande.

35/37 - 44/46

� Tacco Senkfusskeil er en svangkile med 
RelaxFlex-funktion (2) og en overflade af 
økologisk forædlet fårelæder (1). Kilen un-
derstøtter svangen, især ved nedsunken for-
fod. Den forebygger overanstrengelse og 
træthed. Tacco Senkfusskeil er selvklæbende.
S  Tacco Senkfusskeil är en bekväm hålfotskil 
med RelaxFlex-funktion (2) och ovansida i ekolo-
giskt behandlat fårskinn (1). Kilen stödjer hålfoten 
och rekommenderas framför allt vid besvär med 
plattfot. Den förebygger överansträngning och 
trötthet. Tacco Senkfusskeil är självhäftande.

35/37 - 44/46

� 
RelaxFlex-funktion (2) og en overfl ade af økologisk 
forædlet fårelæder (1). Indlægget forhindrer, at foden 
uforvarende glider fremad i åbne sko eller sko med 
høje hæle. Taccolette er selvklæbende.

S 
RelaxFlex-funktion (2) och ovansida i ekologiskt be-
handlat fårskinn (1). Kudden förhindrar att foten glider 
framåt i skor utan tå eller högklackade skor. Taccolette Art. - No.

sort/svart
Art. - No. 606-16 unisize

� Taccofit er en nyreformet pelotte med RelaxFlex-funk-
tion og en overflade af økologisk forædlet kalvelæder. 
Pelotten understøtter svangen, især ved nedsunken forfod 
eller hulfod. Pelotten forebygger trætte fødder og polstrer 
fodballeområdet. Taccofit er selvklæbende.

S  Taccofi t är en droppformad pelott med RelaxFlex-
funktion (2) och ovansida i ekologiskt behandlat kalvskinn 
(1). Den stödjer det främre fotvalvet och rekommenderas 
framför allt vid besvär med platt- och spretfot. Pelotten fö-
rebygger trötthet i fötterna och ger framfoten behagligt 
mjuk dämpning. Taccofi t är självhäftande.

35/37 - 44/46 35/37 - 44/46

� Taccofit er en T-formet pelotte med RelaxFlex-funkti-
on og en overflade af økologisk forædlet kalvelæder. 
Pelotten understøtter svangen, især ved nedsunken for-
fod eller hulfod. Pelotten forebygger trætte fødder og 
polstrer fodballeområdet. Taccofit er selvklæbende.

S  Taccofi  t är en T-formad pelott med RelaxFlex-funk-
tion (2) och ovansida i ekologiskt behandlat kalvskinn 
(1). Den stödjer det främre fotvalvet och rekommen-
deras framför allt vid besvär med platt- och spretfot. 
Pelotten förebygger trötthet i fötterna och ger framfoten 
behagligt mjuk dämpning. Taccofi  t är självhäftande.

Alaska
� Tacco Alu-Star er en varmeabsorberende helsål 
med et Alu-Protector-kuldeskjold (3) og en overfl ade 
af ren ny uld (1). Det isolerende Thermokeeper-lag (2) 
beskytter yderligere mod kulde og meget lave tempera-
turer.

S Tacco Alu-Star är en värmelagrande helsula med 
en köldbarriär av aluminium (3) och ovansida i fi n, ren 
ny ull (1). Det värmeisolerande skiktet (2) ger extra 
skydd mot vinterkyla. 

Alu-Star

Farmer Polar

Art. - No.
685

Art. - No.
642

Art. - No.
663

Art. - No.
643

Alaska

36 - 46

� Tacco Alaska er en blød helsål af ægte lam-
meskind (1) med en skridsikker Texon-bagside 
(2). Sålen varmer fødderne i enhver sko og fylder 
ikke meget.

S  Tacco Alaska är en härligt mjuk helsula i äkta 
lammskinn i alla slags skor utan att ta stor plats.

36 - 50

Art. - No.
685

� Tacco Farmer er en robust helsål af slidstærk 
fi lt (1) med et åndbart RelaxFlex-funktionslag (2). 
Aktivtkul absorberer lugten, forebygger dårlig 
lugt fra fodsved og sørger for et hygiejnisk og 
friskt miljø i skoen.

S  Tacco Farmer är en robust helsula i slitstark fi lt 
(1) med ett andningsaktivt RelaxFlex-funktionsskikt 
(2). En luktabsorberare med aktivt kol förebygger 
effektivt dålig lukt och ger ett hygieniskt fräscht 
klimat i skon.

auch für
auch für
auch fürKinder
Kinder
Kinder

23 - 3536 - 50 36 - 50

� Tacco Polar er en varmende helsål af ren ny 
lammeuld med et åndbart RelaxFlex-funktionslag. 
Tacco Polar sørger for varme fødder ved meget 
lave temperaturer.

S  Tacco Polar är en härligt varm helsula i rug-
gad lammull (1) med ett andningsaktivt RelaxFlex-
funktionsskikt (2). Tacco Polar håller fötterna var-
ma i vinterkylan.




