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Storleksguide -  HAIX och LALO

LALO

HAIX och LALO är båda stora producenter av fotbeklädnad för mi l i tär  och pol is  och båda 
företagen är posi t ionerade i  premiumsegmentet med skor och kängor av mycket hög kval i té. 
För oss innefattar  begreppet kval i té bl .a.  passform och komfort  och v i  v i l l  säkerstä l la  att  våra
kunder får  rätt  stor lek på s ina skor/kängor för opt imal  passform, komfort  och fotkl imat. 

Al la har v i  o l ika fötter  och de a l l ra f lesta av oss har också något ol ika stor lekar på vänster 
resp.  höger fot.  Detta får  v i  inte glömma när v i  mäter våra fötter  för  att  få skor och kängor 
med opt imal  passform. Ett  t ips är  att  mäta fotens längd mitt  på dagen efter  ett  par t immar
av din ordinar ie t jänsteutövning, då har foten pressats ut något och eventuel l t  svul lnat upp
l i tegrann. Då har du opt imala förhål landen för att  få rätt  stor lek på din nya fotbeklädnad!

• HAIX kommer från Tyskland och t i l lverkar skor/kängor som kan sägas vara opt imerade för
   en Europeisk fot.  Vad gäl ler  HAIX så bör du väl ja samma stor lek på känga som det du 
   normalt  har på vanl iga skor.  Samtl iga kängor i  vårt  HAIX-sort iment har en bra isoler ing
   i  s in grundkonstrukt ion och du skal l  inte behöva extra t jocka strumpor e l ler  t jockare
   i läggssulor.

• LALO kommer från USA och t i l lverkar skor/kängor som har en något mindre standardläst
   än vad v i  här hemma är vana v id.  Väl jer  du LALO bör du mäta längden på båda dina fötter
   och utgå efter  cent imetermåttet på din längsta fot.  Se tabel l  nedan.

Herrstorlek
CM 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 31 32 33

EU 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 48 49

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10.5 11 11,5 12 13 14 15

Damstorlek
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

EU 35,5 36 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42

US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8.5 9 9,5 10


