
Σημείο Εκκίνησης
Starting Point

18.0cm

17.0cm

16.0cm

15.0cm

14.0cm

13.0cm

12.0cm

11.0cm

10.0cm

10.6cm

11.3cm

size guide 1

size guide step here

After selecting the desired 
shoe design look on the page 
the measurement table 
(Size Guide 1―Size Guide 5). 

Place the child’s foot on the 
measurement page at the starting 
point and measure its length. 

Consult the measurement table 
corresponding to the sole code 
and add one centimeter further 
at foot length to find the right shoe 
number.

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό 
σχέδιο παπουτσιού 
αναζητήστε στην σελίδα 
τον κωδικό μεγεθολογίου
(Size Guide 1―Size Guide 5).

Τοποθετήστε το πόδι του παιδιού 
πάνω στη σελίδα μέτρησης στο 
σημείο εκκίνησης και μετρήστε το 
μήκος του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα 
μετρήσεων που αντιστοιχεί στον 
κωδικό της σόλας και προσθέστε 
ένα επιπέον εκατοστό στο μήκος 
του ποδιού για να βρείτε το 
σωστό νούμερο.

16—17

18—19

18

19

20

21

22

23

24

25

26

№



-

-

11.0cm

11.7cm

12.3cm

13.0cm

size guide 2

Σημείο Εκκίνησης
Starting Point

18.0cm

17.0cm

16.0cm

15.0cm

14.0cm

13.0cm

12.0cm

11.0cm

10.0cm

size guide step here

After selecting the desired 
shoe design look on the page 
the measurement table 
(Size Guide 1―Size Guide 5). 

Place the child’s foot on the 
measurement page at the starting 
point and measure its length. 

Consult the measurement table 
corresponding to the sole code 
and add one centimeter further 
at foot length to find the right shoe 
number.

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό 
σχέδιο παπουτσιού 
αναζητήστε στην σελίδα 
τον κωδικό μεγεθολογίου
(Size Guide 1―Size Guide 5).

Τοποθετήστε το πόδι του παιδιού 
πάνω στη σελίδα μέτρησης στο 
σημείο εκκίνησης και μετρήστε το 
μήκος του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα 
μετρήσεων που αντιστοιχεί στον 
κωδικό της σόλας και προσθέστε 
ένα επιπέον εκατοστό στο μήκος 
του ποδιού για να βρείτε το 
σωστό νούμερο.

16—17

18—19

18

19

20

21

22

23

24

25

26

№



-

-

-

12.0cm

12.7cm

13.3cm

14.0cm

14.6cm

15.3cm

16.0cm

16.6cm

size guide 3

Σημείο Εκκίνησης
Starting Point

18.0cm

17.0cm

16.0cm

15.0cm

14.0cm

13.0cm

12.0cm

11.0cm

10.0cm

size guide step here

After selecting the desired 
shoe design look on the page 
the measurement table 
(Size Guide 1―Size Guide 5). 

Place the child’s foot on the 
measurement page at the starting 
point and measure its length. 

Consult the measurement table 
corresponding to the sole code 
and add one centimeter further 
at foot length to find the right shoe 
number.

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό 
σχέδιο παπουτσιού 
αναζητήστε στην σελίδα 
τον κωδικό μεγεθολογίου
(Size Guide 1―Size Guide 5).

Τοποθετήστε το πόδι του παιδιού 
πάνω στη σελίδα μέτρησης στο 
σημείο εκκίνησης και μετρήστε το 
μήκος του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα 
μετρήσεων που αντιστοιχεί στον 
κωδικό της σόλας και προσθέστε 
ένα επιπέον εκατοστό στο μήκος 
του ποδιού για να βρείτε το 
σωστό νούμερο.

16—17

18—19

18

19

20

21

22

23

24

25

26

№



-

-

-

12.6cm

13.3cm

13.9cm

14.6cm

15.2cm

15.9cm

16.6cm

17.3cm

size guide 4

Σημείο Εκκίνησης
Starting Point

18.0cm

17.0cm

16.0cm

15.0cm

14.0cm

13.0cm

12.0cm

11.0cm

10.0cm

size guide step here

After selecting the desired 
shoe design look on the page 
the measurement table 
(Size Guide 1―Size Guide 5). 

Place the child’s foot on the 
measurement page at the starting 
point and measure its length. 

Consult the measurement table 
corresponding to the sole code 
and add one centimeter further 
at foot length to find the right shoe 
number.

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό 
σχέδιο παπουτσιού 
αναζητήστε στην σελίδα 
τον κωδικό μεγεθολογίου
(Size Guide 1―Size Guide 5).

Τοποθετήστε το πόδι του παιδιού 
πάνω στη σελίδα μέτρησης στο 
σημείο εκκίνησης και μετρήστε το 
μήκος του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα 
μετρήσεων που αντιστοιχεί στον 
κωδικό της σόλας και προσθέστε 
ένα επιπέον εκατοστό στο μήκος 
του ποδιού για να βρείτε το 
σωστό νούμερο.

16—17

18—19

18

19

20

21

22

23

24

25

26

№



16—17

18—19

18

19

20

21

22

23

24

25

26

-

-

-

12.2cm

12.9cm

13.5cm

14.2cm

14.8cm

15.5cm

16.2cm

16.8cm

№ size guide 5

Σημείο Εκκίνησης
Starting Point

18.0cm

17.0cm

16.0cm

15.0cm

14.0cm

13.0cm

12.0cm

11.0cm

10.0cm

size guide step here

After selecting the desired 
shoe design look on the page 
the measurement table 
(Size Guide 1―Size Guide 5). 

Place the child’s foot on the 
measurement page at the starting 
point and measure its length. 

Consult the measurement table 
corresponding to the sole code 
and add one centimeter further 
at foot length to find the right shoe 
number.

Αφού επιλέξετε το επιθυμητό 
σχέδιο παπουτσιού 
αναζητήστε στην σελίδα 
τον κωδικό μεγεθολογίου
(Size Guide 1―Size Guide 5).

Τοποθετήστε το πόδι του παιδιού 
πάνω στη σελίδα μέτρησης στο 
σημείο εκκίνησης και μετρήστε το 
μήκος του.

Συμβουλευτείτε τον πίνακα 
μετρήσεων που αντιστοιχεί στον 
κωδικό της σόλας και προσθέστε 
ένα επιπέον εκατοστό στο μήκος 
του ποδιού για να βρείτε το 
σωστό νούμερο.


