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Nově vyrábíme i konfekční velikost a rádi bychom vám 
představili náš sortiment barefoot sandálů.    

Už nějakou dobu se zabýváme zakázkovou výrobou obuvi. Výroba na zakázku 
má svá specifika, a tak není bohužel vhodná pro všechny naše zákazníky. Jako další 
krok jsme se proto rozhodli vyslyšet přání zákazníků  a spustili jsme konfekční 
výrobu. 



Proč spolupracovat s námi?

 - držíme vysokou kvalitu zakázkové ruční výroby i u konfekčních modelů
 - používáme jen kvalitní certifikované materiály
 - výrobky přizpůsobíme vašemu přání 
 - dokážeme za vás řešit reklamace s koncovým zákazníkem  
 - dodržování sjednaných termínů a cen je samozřejmostí



Nechali jsme se inspirovat řeckou architekturou a kulturou.
Jsou to zatím naše jediné sandály, které mají šití venkovní stranou. Široký pásek 
přes prsty se tak lépe přizpůsobí oblé hraně boty a tím i křivkám vaší nohy. Zdo-
bené pásky  jsou ve více jak deseti barvách.

Barefoot sandály Santorini



Sandály,  jejichž design jsme plně podřídili tomu, aby se co nejlépe přiz-
působily vaší noze. 
Všechny pásky mají sponu a dá se tak regulovat jejich délka. U kotníkové spony 
jsme navíc přidali gumovou pruženku, která dovolí pohyb pásku i při pevnějším 
utáhnutí.  Na noze tedy sedí naprosto perfektně.

Barefoot sandály Amy



Elegantní a působivé
Kombinace několika tenkých pásků, které se kříží na nártu, působí velmi ele-
gantně, přitom drží nohu na správném místě.  Tyto sandály se dají kombinovat s  
letními šaty, i kalhotami. 

Barefoot sandály Straps



Střevíčky jako pro princezny
Růžová a bílá se k sobě skvěle hodí a působí velmi hravým dojmem. Nubuková 
stélka je velmi příjemná na došlap a noha se vám také rozhodně nebude klou-
zat. Je to ta nejlepší volba do kavárny s kamarádkami.

Barefoot sandály Princess



Další skvélá volba k letním šatům.  
EElegantní dámský sandál s dominantním páskem 
přes nárt. Opět jsme se zaměřili na kvalitu zpracování 
a hlavně na vaše pohodlí. Podšívka pásku je z velmi 
jemné kůže, která je příjemná chodidlu a skvěle drží 
pásky sandálů na svém místě. Také proužek kůže, 
který se nachází mezi prsty, má krásně oblou hranu.

Barefoot sandály Lettilky I



Hledaly jste, co si pořídit na léto? Jste tady 
správně. 
Elegantní, čistě dámské sandály, dominantní svým 
ozdobným copánkem. Opět jsme se zaměřili na kvali-
tu zpracování a hlavně na vaše pohodlí. Podšívka 
pásku je z velmi jemné kůže, která je příjemná cho-
didlu a skvěle drží pásky sandálů na svém místě.

Barefoot sandály Lettilky II



Varianta se sponou

Barefoot sandály Liliany II



Bota vydrží dlouhodobou zátěž. 
Všechny pásky jsou sedlářským 
stehem ručně přišité pod stélku boty. 

I na vycházce přírodou můžete vypadat skvěle
Sami jsme dlouho hledali na trhu sandály, které se hodí do přírody a navíc budou 
slušet. Nakonec jsme to vzdali a iniciativu převzali do vlastních rukou. Sandály t-Track 
perfektně sednou na vaši nohu díky širokému pásku přes nárt. Je přizpůsoben pro 
dlouhé chození a perfektně botu stabilizuje na noze. 

Barefoot sandály t-Track



Tyto sandály jsou vyrobeny z přírodní třísločiněné hovězí kůže. Je to jedna z 
nejdražších kůží na trhu a je obzvláště vhodná pro kontakt s pokožkou.
U nás zpracování kůže prochází několikrát ručním barvením, dále nanesením 
vrstvy lesku, hlazením hran a finálně se ošetřuje pastou z včelího vosku.

Dodáváme i ve variantě Flip
bez zadního pásku. 

Barefoot sandály Gladiator / Gladiator Flip



   
         1. Extra light - 1,8mm               2. Comfort - 4mm                    3. Trek - 6mm 
  

Stélka ( došlapová vrstva )

Nubuk - ve všech základních barvách        Hnědá broušená kůže

Černá hladká kůže                                            Třísločíněná kůže

a další

Podešev (podrážka) - standardně používáme 4mm podešev.  
Sílu ale lze modifikovat: 

Výrobní parametry kožených sandálů



Barevné varianty sandálů (svršek) - díky skvělým dodavate-
lům máme přístup prakticky k jakékoliv barevné variantě kůží. 
Vždy se jedná o hovězí kůži. Je to přírodní materiál a díky tomu 
má každý kus lehce odlišnou strukturu, texturu a barevný odstín. 

Podšívka pásků - jako podšívku pásků používáme hovězí nebo 
vepřovicovou štípenku. Podšívka zlepšuje pevnost pásků a zajišťuje 
větší pohodlí pro vaši nohu. Některé kůže jsou vhodné k použití i bez
podšívky

h

h

texturovaná

a další



Barva třísla (svršek) třísločiněná kůže je použitá na 
sandály Gladiátor, Gladiator Flip a ozdobné pásky  na 
sandálech Santorini 
 

   Černá        Tmavě hnědá   Kaštan tmavý        Koňak         Borovice         Přírodní

Šedá             Červená          Růžová           Oliva           Modrá



Komponenty -  máte na výběr také  velké množství různých
přezek, nýtů, průchodek a aplikací, které můžeme na vaši zakázku 
použít. Na vyžádání vám rádi zašleme celý katalog.
 



Naše huaraches sandály jsou jedinečné svým designem a zpracováním. 
Pro větší komfort jsme přidali měkoučkou stélku z nebarvené hovězí kůže. 
Kůže není leštěná, takže vás chrání před uklouznutím. Zároveň jsme schovali 
uzlík, který se zpravidla nachází mezi prsty na podrážce. To přispělo k pohodlí 
chůze a také se vám nemůže stát, že by se uzlík ošoupal.

Easy huaraches znamená, že 
bota je pro vás již navázána. 
Nemusíte nic řešit. Jen do 
sandálů vklouznete a můžete 
vyrazit. Pokud jste zkušenější, 
můžete si boty převázat dle li-
bosti.

Sílu podrážky lze modifikovat:
Extra light - 1,8mm podrážka, Comfort - 4mm podrážka, Trek - 6mm podrážka
  

Barefoot sandály Easy Huaraches



Výrobní parametry:
Stélka je hovězí štípenka o síle 1,2 - 1,8mm v barvách béžová, černá, světle 
modrá. 

Výběr barev parakordu.

Pokud vám nevyhovuje náš výběr barev,  prosím obraťte se na nás s konkrétním 
požadavkem. Máme velmi široký výběr barev u všech materiálů.

Barefoot sandály Easy Huaraches


