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Služby: 
Jakožto zákazník 

plus12 se můžete zdarma 
obrátit na náš výzkumný tým, 

budete-li mít další otázky. 
Bude nám potěšením! 

info@kidsfeet.info
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plus12base:
Tento velký červený otisk chodidla 

byl vyvinut pro použití v prodejnách 
obuvi. plus12base je zábavný 

způsob, jak změřit dětské chodidlo, 
snadno se používá v kombinaci s 

měřidlem plus12. 
www.kidsfeet.info
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Aby dětské 
boty padly!

 • Měří délku nohou a automaticky 
přidává 12 mm pro volný prostor 
před prsty, tzv. prstní nadměrek, 

aby boty vyhovovaly

 • Měří vnitřní délku bot

 • Ukazuje, zda uvedená velikost 
bot skutečně souhlasí
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Aby dětské boty padly!
Více než polovina dětí nosí příliš krátké 
boty, které mohou poškodit dětskou nohu. 
Vnitřní délka vhodných bot je nejméně o 
12mm delší než chodidlo.

Jak postupovat při měření:
1. Změřte nohu: Postavte dítě bosé anebo ve vhodných 
ponožkách  na měřidlo plus12 a změřte mu obě chodidla. 
Měřidlo plus12 automaticky přidá 12 mm.  (Hodnota 180 mm 
znamená, že chodidlo je 168 mm dlouhé a bota by měla ve vnitřní 
délce měřit alespoň 180 mm). Poznačte si v mm délku delšího 
chodidla.

2. Změřte vnitřní délku boty: Zasuňte měřidlo plus12 
do boty a zase ho vyjměte. Poznamenejte si naměřenou 
délku v mm. *

3. Souhlasí? Jsou-li obě hodnoty stejné, bota správně 
sedí (např. noha = 180 mm, bota = 180 mm).

Informace: Ujistěte se prosím, že boty pohodlně 
padnou v oblasti paty a polštářků prstů a chodidlo 
se v botě nesmeká. 
Máte otázky? info@kidsfeet.info

* malé odchylky jsou možné

1.

180

190

27

28

29

2.

180

190

27

28

29

NOVIN
KA: P

raktic
ké pouzdro

See inside for English instructions!
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»Proč se u některých bot 
nedostanu červenou špicí měřidla 
plus12 až do špičky boty«

 Palce u nohou u dětí, které začínají 
 chodit, měří obvykle alespoň 12 mm na 
výšku. Z tohoto důvodu jsme vyrobili červenou 
měřící špičku měřidla plus12 ve stejné výšce. Jestliže 
se červená špice nevejde do boty, jsou boty příliš nízké 
a pro dětskou nohu tedy nevhodné.

 »Na botách je uvedená velikost 30, měřidlo plus12 
 ale ukazuje jen velikost 28. Kde se stala chyba?«

Přesně tuhle otázku jsme si položili i ve výzkumném projektu 
„Dětské nohy – dětské boty“. Zjistili jsme přitom, že pouze  
3% měřené obuvi má délku vnitřní boty, která odpovídá 
vyznačenému číslování. Je překvapující, že téměř vždy jsou 
boty kratší než by měly být. Měření je tedy správné a velikost 
uvedená na botách chybná. Mimochodem můžete sami 
zkontrolovat, jestli měřidlo plus12 měří správně. Přepočítejte 
prostě velikost bot na milimetry, vystřihněte pruh tvrdého papíru 
širokého asi dva prsty v této délce a vložte jej do boty. Pokud pruh 
papíru nelze vložit do boty bez ohnutí, bota je příliš krátká. 
Přepočet: 1 EU velikost se rovná 6,67 mm: velikost 30 by například 
měla být 200 mm (30 x 6,67  =  200 mm).
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Video: 
A useful video 

tutorial for the plus12. 

http://www.kidsfeet.info/video

>

Service: 
As a plus12 customer, 

you can turn to our research team 
with your questions

 about your kids’ feet and 
shoes free of charge: 

info@kidsfeet.info

plus12base:
 This big, red footprint was 

developed for use by shoe sales 
professionals. The plus12base is a fun way 

to measure kids’ feet and is easy to 
use in combination with the plus12. 

www.kidsfeet.info
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To make sure 
kids’ shoes fit!

 • The plus12 measures the length of the 
child’s foot and automatically adds 12 mm 

(approx. ½ inch), the extra space necessary 
for a correct fit

• Measures the inside length of shoes

• Use the plus12 to check the accuracy 
of labelled shoe sizes
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»Why can’t I get the tip of the plus12 
all the way into the toe of the shoe?«

 While developing the plus12, we 
 analysed data on hundreds of children‘s 
 feet. We observed that children‘s big toes 
are usually at least 12 mm high. For this reason, we 
made the red measuring tip of the plus12 the same 
height, which makes it easy to recognize immediately if 
the toe of a shoe is too low. If the tip of the plus12 won‘t fit 
all the way into the shoe, then the toe cap is too low and not 
good for children‘s feet.

 »My son’s shoes are a size 28. When I measure the inner  
 length of his shoes with the plus12, it shows only size 26. 
 Am I doing something wrong?«

We have looked into this question extensively in the course of our 
research. We found that only 3% of the shoes measured had an inner 
length which corresponded correctly to the labelled size. For example: 
a shoe labelled size 28 is often only a size 26 inside, sometimes only 
a 25 or 24. So the measurement is correct, but the shoe size is mis-
labelled. There’s an easy way to check if the plus12 is correctly 
calibrated: calculate the shoe size in millimetres (see below). Cut 
out a strip of cardboard (about 2 fingers wide) as long as the shoe 
should be according to the labelled size, and place it inside the shoe. 
If the strip can’t fit inside the shoe without bending, the shoe’s too 
short. One standard EU size equals 6.67 mm; a size 30 shoe, for example, 
should have an inside length of 200 mm (30 x 6.67 = 200). UK sizing starts 
at 4 inches, each size up equals 1/3 inch or 8.46 mm. A size 12 shoe should 
therefore have an inside length of 8 inches or 203.2 mm. 
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plus12
To make sure 
kids’ shoes fit!
Did you know that over half of all children 
tested wear shoes that are much too short for 
their feet? Poorly-fitting shoes cause damage to 
kids’ feet! To fit correctly, the inside length of a shoe 
should be at least 12 mm (approx. ½ inch) longer than 
the foot.

Here’s how it works:
1. To measure the feet: Place your child’s foot either barefoot 
or in close-fitting socks on the plus12 and measure the length. The 
plus12 automatically adds 12 mm (approx. ½ inch). For example: 
If the plus12 shows a length of 180 mm, then the foot is 168 mm 
long, and the shoe should measure at least 180 mm in inside length. 
Make a note of the length of the larger foot in mm.

2. To measure the shoe size: Place the plus12 inside the 
shoe and extend until it touches the front of the shoe. 
Make a note of the length in mm*.

3. Does the shoe fit? If the plus12 foot measurement is the 
same as the shoe measurement, then the shoe fits (example: 
length of foot as measured by the plus12 = 180 mm, inside 
length of shoe = 180 mm).

Please note: Please make sure the shoe fits snugly at the 
heel and at the ball and that the foot does not slip around in 
the shoe. If you have any questions, we’d love to hear from 
you: info@kidsfeet.info

* May vary slightly
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