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Magyarországi üzletek, webshopok   

__________________________________________________ 

Magyarországi üzletek: 

Barefoot point, Gödöllő 

Manimal Footgear, Székesfehérvár 

Magyarországi webáruházak: 

Barefoot point 

Barefoot family 

Manimal Footgear 

Barefoot shoes 

Barefoot guru 

 

 

 

 

 

https://barefootpoint.hu/
https://manimalfootgear.com/
https://barefootpoint.hu/
https://barefootfamily.hu/
https://manimalfootgear.com/
http://barefootshoes.hu/
https://www.barefootguru.hu/
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Cipőmárkák 

__________________________________________________ 

1. Vivobarefoot (online, Bécs, Pozsony üzlet is van) - gyermek és 

felnőtt cipők, szandálok, téli-nyári, különböző célokra. Revivo 

oldalukon (katt ide!) használt, felújított Vivobarefoot cipőket 

árulnak kedvező áron. 

2. Vibram FiveFingers (online, Európában több helyen) Figyelem: 

nem minden Vibram cipő mezítlábas/minimalista, de minden 

FiveFingers az. 

3. Xero Shoes (online) - gyermek és felnőtt cipők, szandálok 

4. Luna Sandals (online) - gyermek és felnőtt szandálok 

5. Softstar Shoes (online, Amerika) - baba, gyermek és felnőtt cipők, 

szandálok 

6. Wildling (online, Németország) - baba, gyermek és felnőtt cipők, 

szandálok 

7. The drifter leather (online, Görögország) rendelésre 

https://www.vivobarefoot.com/eu/
https://www.revivo.com/
https://www.revivo.com/
http://eu.vibram.com/en/shop/fivefingers/
https://xeroshoes.com/
https://lunasandals.com/collections/2018-luna-collection
https://www.softstarshoes.com/adult-shoes.html
https://www.wildling.shoes/collections/all
https://www.thedrifterleather.com/
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8. Be Lenka (online, Szlovákia, már itthoni webáruházakban is - katt 

ide! és ide- itt csak gyermekeknek) - gyermek és felnőtt cipők, 

szandálok 

9. Ahinsa (online, Csehország) 

10. Tikki Shoes (online, Románia, itthon ebben a webáruházban 

gyermekcipők kaphatók – katt ide!) - baba, gyerek és felnőtt cipők, 

szandálok 

11. High Feels (online, Észtország) női szandálok 

12. Joe Nible (online, Németország) - gyermek és felnőtt 

13. Earth Runners (online, Amerika) - gyerek és felnőtt 

14. Unshoes (online, Amerika) – női mokaszin és szandál 

15. Lems shoes (online, Amerika) – felnőtt cipők. Náluk találhatók 

vastagabb talpú modellek is. 

16. Solerunner (online, Németország) – gyermek, felnőtt cipők és 

szandálok. Figyelem: a cipők orr-része nem minden 

modellnél felel meg a kritériumoknak.  

17. Splayathletics (online, Amerika) 

18. Muki shoes (online, Portugália) 

https://www.belenka.com/barefoots
http://barefootshoes.hu/
http://barefootshoes.hu/
https://www.barefootguru.hu/
https://ahinsashoes.com/
https://www.tikkishoes.com/
http://barefootshoes.hu/
http://barefootshoes.hu/
https://highfeels.com/
https://www.joe-nimble.com/int
https://www.earthrunners.com/
http://www.unshoesusa.com/
https://lemsshoes.myshopify.com/
https://www.sole-runner.com/en
https://splayathletics.com/
https://www.mukishoes.com/shop
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19. Tadeevo (online, Lengyelország) - gyerek és felnőtt 

20. Freet (online, Anglia) - gyerek és felnőtt 

21. Groundies (online, Németország)  

22. Davinci Footwear (online, Amerika) – felnőtt klasszikus stílusú 

bőrcipők 

23. Feelgrounds (online, Németország) – felnőtt cipők, szandálok 

24. Merrell bizonyos modelljei (online pl. ecipő.hu) Vapor glove 

modellek. 

25. Skinners (online, Csehország) - gyerek és felnőtt zokniszerű 

lábbeli 

26. Shapen (online, Szlovákia) – női cipők és szandálok, kifejezetten 

csinos, nőies lábbelik. 

27. Lisbeth Joe (online, Amerika) – női csinos cipők 

28. Zeazoe (online, Bulgária) – felnőtt és gyermek 

29. Peerko (online, Csehország) – felnőtt  

30. Zaqq (online, Németország) – felnőtt cipők, szandálok 

31. Zkama (online, Csehország) – felnőtt cipők, szandálok 

https://tadeevo.com/
https://freetfootwear.co.uk/
https://www.groundies.de/
https://davincifootwear.com/
https://www.feelgrounds.com/
https://www.merrell.com/US/en/home
https://skinners.cc/
https://www.shapenbarefoot.com/en/
https://lisbethjoe.com/
https://www.zeazookids.com/shop/
https://www.peerko.cz/
https://www.zaqq-barfussschuhe.de/
https://zkama.cz/
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32. Peerko (online, Csehország, itthon: Barefoot point) – felnőtt 

lábbelik 

33. Leguano (online, Németország, itthon: Barefoot point) – felnőtt 

és gyermek cipők 

34. Magical Shoes (online, Lengyelország, itthon: Barefoot family) – 

felnőtt és gyermek  

35. Saltic (online, Csehország, itthon: Barefoot point) – nem csak 

barefoot cipőket készítenek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.peerko.cz/eu/
https://barefootpoint.hu/
https://www.leguano.eu/
https://barefootpoint.hu/
https://magicalshoes24.com/en/
https://barefootfamily.hu/
https://barefootsaltic.cz/
https://barefootpoint.hu/

