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O ZNAČCE VIVOBAREFOOT
S 26 kostmi, více než 100 svaly, vazy
a šlachami a 200 000 nervovými zakončeními
je lidské chodidlo mistrovským dílem matky
přírody. K pohybu proto nepotřebuje silnou
neforemnou podrážku s tlumičem a dalšími
„marketingovými vychytávkami“.

TENKOST (SMYSLY)
Tenké odolné podrážky umožňují,
aby skrze tisíce nervů v každém
z vašich chodidel dostával váš
mozek zpětnou senzorickou vazbu
nezbytnou pro dovednost pohybu.
Naopak silné vypolstrované
podrážky snižují senzorickou
zpětnou vazbu a nedovolí, aby vaše
chodidla cítila povrch, po kterém se
pohybují. Výsledkem je neohrabaný
a nešikovný pohyb, ať už při chůzi
nebo při běhu.

ŠÍŘKA (STABILITA)
V roce 2004 se společnost Terra Plana stala průkopníkem
v kategorii barefoot (bosé) obuvi. Tehdy na trh uvedla boty
značky VIVOBAREFOOT (vyslovuj Vivo bér fůt) – první barefoot
boty s patentovanou ultra tenkou podrážkou odolnou proti oděru
a s ochranou odolnou proti propíchnutí. Vivo znamená latinsky žít
a barefoot je v překladu z angličtiny bos. Dnes VIVOBAREFOOT
nabízí nejširší nabídku barefoot (bosých) bot na trhu. Na výběr jsou
různé typy podrážek podle zaměření – do města, k běhání na silnici,
v terénu, do přírody, na fitness i do hor; vybrat si může každý.
Podrážka VIVOBAREFOOT nabízí maximální zpětnou senzorickou
vazbu mozku (propriocepci). Až 70 % informací, které mozek
dostává o pohybu, pochází z nervových zakončení na chodidlech.
Čím lepší a přímější je kontakt chodidel se zemí, tím přirozenější
je náš pohyb v okolním prostředí.
Jelikož chodit bos lze jen výjimečně, vzrostl požadavek na výrobu
bot, které se bosé chůzi co nejvíce přibližují. Barefoot boty
nedeformují chodidla, neomezují jejich přirozenou funkci či pohyb.
Zároveň však poskytují maximální ochranu proti zranění o ostrý
předmět a ochraňují chodidla před klimatickými vlivy počasí.
Co vás na nich ale zdaleka nejvíce upoutá, je jejich ohromná
pohodlnost! Na noze je prakticky neucítíte. Osvoboďte svá chodidla
a navraťte jim radost z přirozeného pohybu.

Široké boty dovolí vašim
prstům – a především vašemu
palci – plnit funkci základny,
která stabilizuje váš pohyb.
Špičatý tvar bot naopak
snižuje stabilitu a omezuje
pohyb prstů, jejichž svaly tak
přirozeně ochabují a ztrácejí
svou opěrnou funkci.

FLEXIBILITA (SÍLA)
Flexibilní a široké boty respektující
tvar lidského chodidla umožní
svalům a šlachám přirozeně tlumit
a odrážet každý krok.
Podpůrná či pevná obuv sevře
vaše nohy, omezí přirozený rozsah
pohybu, a tím oslabí svaly a fascie.

EKOLOGICKÁ UDRŽITELNOST

INOVACE

VIVOBAREFOOT se při výrobě řídí několika principy, aby byla
zachována maximální ekologická udržitelnost.

V této kolekci naleznete opět několik modelů nových, ale také mnoho
stávajících, pouze vylepšených. Zeštíhlili jsme dodavatelský řetězec,
snížili množství odpadu a začali používat ještě lepší, udržitelnější
materiály. Výsledkem jsou boty, které vypadají i padnou stejně – jsou
stále široké, ultratenké a dokonale ohebné – ale přesto jsou jiné!

Snažíme se být EFEKTIVNÍ a stále hledáme nové způsoby,
technologické postupy a optimální řešení, jak využívat co nejvíce
přírodních a recyklovaných materiálů a minimalizovat tak produkci
odpadu.
Šití obuvi je od počátku spojeno s potřebou chránit chodidla před
chladem a zraněním, to je i naším posláním. Navrhujeme VÝKONNÉ
boty s ultratenkou podrážkou, které vám však poskytnou perfektní
ochranu při všech vašich aktivitách.

TPU LEM PODÉL PODRÁŽKY PRO
ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI

VLOŽKY Z RECYKLOVANÉHO
SPOTŘEBITELSKÉHO ODPADU

Naším cílem je vyrábět lehké, ODOLNÉ barefootové boty s dlouhou
životností při zachování maximální volnosti pohybu a pocitu chůze
jako naboso.
SVRŠEK I PODRÁŽKA Z
RECYKLOVANÝCH MATERIÁLŮ

MATERIÁLY

KONVENČNÍ KŮŽE NAHRAZENA
KOŽENOU USNÍ Z VOLNÉHO CHOVU
PODŠÍVKA
Z RECYKLOVANÝCH PET LAHVÍ

Na materiálovém složení bot VIVOBAREFOOT neustále pracujeme
a zdokonalujeme modely nové, ale i ty stávající.
Konvenční bavlnu nahrazujeme BIO bavlnou, klasickou koženou
useň kůží z volně chovaného skotu. Všechny používané syntetické
materiály jsou vyráběny pouze z recyklovaných PET lahví a dalšího
spotřebitelského odpadu, k jejich produkci je tedy využíváno 0 % tzv.
virgin plastů, přímých produktů petrochemického průmyslu.
Pro kompletaci jednoho páru obuvi je potřeba určité množství
součástí, jako jsou podešve, svrchní materiály, podšívky, tkaničky
a další komponenty. Čím méně materiálu se využije, tím méně zdrojů je
při výrobě spotřebováno.

ZLEPŠENÍ EFEKTIVITY ZPRACOVÁNÍ
KŮŽE A REDUKCE ODPADU

Dlouhodobě se orientujeme tímto směrem a s každou další kolekcí
usilujeme nejen o co nejekologičtější materiálové složení, ale také
o snižování počtu výrobních vstupů, tedy i minimalizaci zatěžování
životního prostředí.

Základem naší práce je výroba obuvi, která bude dokonale pohodlná
pro vaše chodidla a zároveň stále více ekologicky šetrná k naší planetě.

NYLON A POLYESTER VYMĚNĚNY
ZA 100% ORGANICKOU BAVLNU

OUTDOOR / TRACKER II FG

HLAVNÍ ROZDÍLY MEZI KLASICKOU
A BAREFOOT OBUVÍ

TRACKER II FG

ŠPIČATÁ „MODERNÍ“ OBUV
Vaše chodidla necítí povrch, po kterém se pohybují,
a nedostávají potřebnou zpětnou senzorickou vazbu
pro mozek.

B R AC K E N

ÚZKÉ A TUHÉ

Boty úzké se špičkou na svém středu vám deformují
palce. Kvůli tomu nemáte takovou podporu
a stabilitu, jakou přináší chůze naboso.
Tvrdé boty s podporou klenby a podpatkem
znemožňují přirozený pohyb chodidel. Tím oslabují
jejich svaly a šlachy, což ovlivňuje váš postoj i chůzi
a může vést ke zranění.

BAREFOOTOVÁ OBUV
TENKÁ PODRÁŽKA

Ultratenká podrážka s ochranou odolnou proti
propíchnutí umožňuje 200 000 nervovým
zakončením v každém chodidle vysílat zpětnou
senzorickou vazbu mozku, kterou potřebujete pro
přirozený pohyb, a vy se tak budete moci pohybovat
svobodně bez omezení, jako byste byli naboso.

Celokožené trekové boty Tracker II FG jsou nejlepší volbou pro milovníky přírodních
povrchů. Byly navrženy tak, aby zvládly i ta nejdivočejší místa na Zemi. Jejich multiterénní
podrážka je maximálně odolná a zároveň flexibilní. Na výrobu byla použita kůže z volně
chovaného skotu a textilie obsahující podíl recyklovaných a přírodních materiálů. Tracker
II FG jsou ideálním obutím pro procházky lesem i výlety do náročnějšího terénu. Dopřejte
svým chodidlům pocit maximálního pohodlí i na nezpevněných stezkách.

OUTDOOR / TRACKER FOREST ESC

TRACKER FOREST ESC

B R AC K E N

ŠIROKÉ A OHEBNÉ

Široká špička boty v anatomickém tvaru chodidla
vám poskytne dostatek prostoru pro vaše palce
i ostatní prsty. Díky maximální ohebnosti a nulové
podpoře nožní klenby se chodidlo pohybuje volně
a přirozeně jako u chůze naboso.
Barefootové boty neomezují chodidla a nechávají
svaly a šlachy dolních končetin pracovat tak,
aby mohly samy dodat tělu přirozenou stabilitu
a podporu.

OBSIDIAN

Vydejte se objevovat ta nejextrémnější místa naší planety v moderní turistické obuvi! Model
Tracker Forest ESC je vyrobený z kvalitní kůže a doplněný o gumové dílce pro lepší odolnost.
Podšívka z prodyšné síťoviny a speciálně navržený límec kolem kotníku umožňují volné proudění
vzduchu a udržují tak vaše chodidla v pohodlí a suchu. Podrážka vyvinutá ve spolupráci se
společností Michelin® se vyznačuje speciálním vzorkem a díky použití vysoce funkční pryže vám
zajistí skvělou ohebnost a přilnavost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

OUTDOOR / TRACKER DECON FG2

OUTDOOR / MAGNA FG

TRACKER DECON FG2

MAGNA FG

OBSIDIAN

ACO R N

ACO R N

INSIGNIA BLUE
OBSIDIAN/WHITE

Absolutní svoboda pohybu! Prožijte ji s naším novým modelem vysoké trekové obuvi Tracker
Decon FG2. Pletená ponožka z prémiové vlny Woolmark® v oblasti kotníku zajišťuje prodyšnost,
tepelný komfort i snadné nazouvání. Oddělený kožený dílec zde plní funkci ochrannou
a umožňuje maximální flexibilitu ve všech směrech. Nová, multiterénní podrážka nabízí
ještě lepší přilnavost na cestách i v terénu. Díky použitým prvotřídním materiálům a střihu
propracovanému do posledního detailu si Tracker Decon FG2 zamilujete hned při prvním obutí.

OUTDOOR / TRACKER DECON LOW FG2

Magna FG, naše vysoce funkční, multiterénní turistické boty jsou vyrobené z kůže z volně
chovaného skotu a mají podšívku i tkaničky z organické bavlny. Vlněná ponožka kolem
kotníku umožňuje maximální volnost a flexibilitu pohybu a spolu s vyjímatelnou termovložkou
zaručuje ještě větší tepelný komfort. Vaše chodidla tak zůstanou v teple a pohodlí za jakéhokoli
počasí a vy si můžete užívat svá dobrodružství bez omezení. Vydejte se do světa za
nezapomenutelnými zážitky a vnímejte půdu pod nohama při každém kroku.

OUTDOOR / MAGNA TRAIL II FG

TRACKER DECON LOW FG2

MAGNA TRAIL II FG

ACO R N

OBSIDIAN

OBSIDIAN

INSIGNIA BLUE

Užijte si svobodu každého kroku na všech stezkách s novinkou aktuální podzimní kolekce.
Představujeme vám Tracker Decon Low FG2, vašeho nepostradatelného parťáka na výlety do
všech koutů světa. Prodyšný pletený svršek vyrobený z prémiové vlny Woolmark® v kombinaci
s prvotřídní kůží zajistí dokonalou flexibilitu i tepelný komfort v chladnějších měsících. Nová,
zcela přepracovaná multiterénní podrážka přináší dokonalou přilnavost na každém povrchu a vy
se tak můžete bez starostí vydat na svou životní cestu.

Magna Trail II FG jsou veganskou verzí turistických bot s multiterénní podrážkou navrženou
pro každodenní cesty do města i nejnáročnějšího přírodního terénu. Jsou vyrobené z textilie
z recyklovaných PET lahví a vybavené úpletovou kotníkovou ponožkou, která umožňuje
maximální volnost a flexibilitu pohybu. Díky obvodovému TPU lemu podél podrážky, který zajistí
vyšší odolnost vůči bahnu i nepříznivému počasí, a vyjmutelným termovložkám zůstanou vaše
chodidla v teple a pohodlí i při nižších teplotách.

OUTDOOR / PRIMUS TRAIL II FG

OUTDOOR / MAGNA FOREST ESC

PRIMUS TRAIL II FG

MAGNA FOREST ESC

OBSIDIAN

B R AC K E N L I M E
DEEP SEA BLUE

ZINC

Zažijte ten pravý únik do divočiny s trekovou obuví Magna Forest ESC a načerpejte sílu
skrze vaše chodidla. Nejkvalitnější kůže v kombinaci s precizně navrženou, odolnou, přesto
však dokonale flexibilní podrážkou Michelin® vám umožní prozkoumávat jakýkoli terén od
úsvitu do soumraku. Díky pletenému límci z vlny Woolmark® se boty snadno obouvají, skvěle
padnou a zajišťují přirozenou volnost pohybu. Ať už vyrazíte do lesa, pouště nebo na hory,
dopřejte svým nohám maximální komfort a pohodlí.

TWILIGHT MAUVE

Primus Trail II FG jsou lehké veganské boty, které se díky své multiterénní tenké podrážce
hodí pro pohyb na jakémkoli přírodním povrchu. Maximálně prodyšný a rychleschnoucí
svrchní materiál je vyrobený z recyklovaných PET lahví a vnitřní vyjímatelná stélka Ortholite
taktéž ze znovu využitého spotřebitelského odpadu. TPU lem na přechodu mezi svrškem
a podrážkou pak zvyšuje odolnost vůči vlivům okolního prostředí. S Primus Trail II FG tak již
není zapotřebí kompromisů mezi výkonem a dopadem na životní prostředí.

OUTDOOR / PRIMUS TRAIL II ALL WEATHER FG

OUTDOOR / PRIMUS TRAIL KNIT FG

PRIMUS TRAIL II ALL WEATHER FG

PRIMUS TRAIL KNIT FG
OBSIDIAN/WHITE

OBSIDIAN
ZINC

B OTANICAL GRE E N
BALSAM GREEN

Primus Trail Knit FG jsou oblíbeným modelem z řady běžecké obuvi. Kombinace
multiterénní tenké podrážky a oblíbeného střihu vám zajistí přirozený pohyb jako
naboso. Svrchní část tvoří měkká, prodyšná, speciálně pletená ponožka, která
se dokonale přizpůsobí každému chodidlu. Obvodový lem a laminace zajišťují
pevnost a odolnost vůči vnějším vlivům i nečistotám. Boty jsou vyrobeny za použití
recyklovaných materiálů a spolu s rychlozavazovacím systémem tak šetří nejen váš čas,
ale i životní prostředí.

Primus Trail II All Weather FG jsou celoroční verzí tohoto oblíbeného modelu. Lehké běžecké
boty, které se hodí díky své multiterénní tenké podrážce na jakýkoli povrch. Prodyšnou
síťovinu nahradila vodoodpudivá textilie, která zvládá lépe odolávat působení vnějších vlivů
v každém ročním období. K její výrobě byly použity materiály z recyklovaných PET lahví. Podél
podrážky se nachází TPU lem pro zvýšení odolnosti vůči bahnu a nečistotám. Díky unikátnímu
rychlozavazovacímu systému můžete tyto boty jen nazout, utáhnout a vyrazit na váš bosý běh
i za nepříznivého počasí.

ACTIVE / PRIMUS LITE III

PRIMUS LITE III
C H A R COA L

OBSIDIAN

BRIGHT WHITE

RUST

HARBOUR GREY

DEEP SEA BLUE

BLUE HAZE

Primus Lite III jsou naše nejlehčí běžecké boty. Extra prodyšné, vyrobené
z recyklovaných plastů a materiálů na biologickém základu. Jsou doplněné ochranným
lemem podél podrážky a vložkou Ortholite z recyklovaného spotřebitelského odpadu.
Minimum použitých materiálů s co nejmenší možnou ekologickou stopou a propracování
do posledního detailu, to jsou Primus Lite III, boty, o nichž ani nebudete vědět, že je máte
na noze.

ACTIVE / GEO RACER KNIT

GEO RACER KNIT
M O O N STO N E

OBSIDIAN

BALSAM GREEN

Zažijte přirozený pohyb při každé aktivitě, běhu či cvičení s modelem Geo Racer Knit.
Svršek tvoří pružný, speciálně navržený textilní úplet, který násobí pocit dynamičnosti,
pevná obvodová laminace pak chrání nejvíce zatěžované části obuvi. V kombinaci
s ultratenkou, oděruodolnou podrážkou vyrobenou za použití recyklovaných materiálů
se tyto boty dokonale přizpůsobí chodidlům a vy tak můžete využít svůj pohybový
potenciál naplno.

ACTIVE EVERYDAY / NOVUS

EVERYDAY / PRIMUS ASANA

PRIMUS ASANA

NOVUS
WHITE

OBSIDIAN

N AT U R A L

KHAKI

Novus, do posledního detailu propracovaný model, u něhož dochází k blízkému propojení
mezi designem a funkčností. Svrchní část je tvořena prvotřídní prodyšnou usní v hladké
a broušené úpravě a svým střihem dává těmto botám klasický městský vzhled. Naproti tomu
multiterénní podrážka navržená ve spolupráci se společností Michelin® je technologicky
dokonalou podešví, která je maximálně přilnavá, odolná a zároveň flexibilní, zkrátka ideální
pro jakýkoli terén. Seznamte se s obuví Novus, absolutní novinkou této kolekce!

Primus Asana, boty stvořené pro každodenní dobrodružství! Díky inovativnímu designu je
tento model velice flexibilní a snadno se přizpůsobí vašim chodidlům. Ponožková svrchní
část je vyrobená z recyklované vlny značky Woolmark® a doplněná koženými dílci, což
zajišťuje přirozenou prodyšnost, regulaci teploty a snadné nazouvání. Ultratenká podrážka
vás propojí s okolním světem a umožní pohybovat se po něm jako naboso. Ať je teplo nebo
zima, Primus Asana vám zaručí maximální komfort v každém směru.

EVERYDAY / GEO COURT III

ACTIVE EVERYDAY / NOVUS MID

GEO COURT III

NOVUS MID

N AT U R A L

BRIGHT WHITE

TA N S U E D E

OBSIDIAN

SA N D STO N E

OBSIDIAN
INDIGO SUEDE

Kotníková verze předchozího modelu, to jsou Novus Mid, další, zcela nový typ obuvi
vhodný nejen pro sychravé období. Stejně jako Novus jsou vyráběny v Portugalsku
z kůže té nejvyšší kvality. Vyšší střih udrží vaše chodidla v teple, zároveň jim však
poskytne maximální volnost a možnost svobodného pohybu. Speciálně navržená
podrážka Michelin® zajišťuje dokonalou flexibilitu a přilnavost na všech površích. Obujte
Novus Mid a posuňte hranice vašich možností!

Geo Court III jsou pohodlné boty vyrobené v Portugalsku z prémiové kůže, v aktuální
kolekci dostupné v hladké i broušené verzi. Široká špička navržená v anatomickém
tvaru chodidla nabízí dostatečný prostor pro prsty a spolu s ultratenkou podrážkou
zaručuje dokonalé vnímání povrchu, po kterém se pohybujete. Minimalistický design
a ty nejkvalitnější materiály dělají z tohoto modelu luxusní obutí, které nejen skvěle
vypadá, ale také poskytuje plnohodnotný zážitek z každého kroku.

EVERYDAY / ADDIS

EVERYDAY / RA III

ADDIS

RA III
HONEY SUEDE

BONE BROWN

BROWN

MIDNIGHT

OBSIDIAN

T R I P L E B L AC K

Stylové, moderní a neskutečně komfortní, takové jsou polobotky Ra III vyráběné
v Portugalsku z prvotřídní kůže pocházející od lokálních dodavatelů. Pánské i dámské,
nově také v provedení z broušené kůže. Díky jednoduchému střihu a maximálnímu pohodlí
se tyto boty hodí nejen na slavnostní události, ale i na běžné celodenní nošení. Obujte Ra III
a umožněte svým chodidlům svobodně se pohybovat, přirozeně dýchat a užívat si každý
krok jako naboso.

Boty Addis jsou nadčasové tenisky ručně vyrobené z prvotřídní kožené usně získávané
z volně chovaného skotu od etiopských farmářů. Jednoduchý design a originální zpracování
je řadí mezi naše nejprodávanější modely. Klasický styl šněrování v kombinaci s ultratenkou,
prošívanou podrážkou nabízí svobodný pohyb a přirozené spojení se Zemí. Addis jsou
součástí kolekce Soul of Africa, projektu, jehož účelem je podpora tamních lidí jak v oblasti
vzdělávání, tak i získávání pracovních míst a budování soběstačnosti.

EVERYDAY / ADDIS DESERT

EVERYDAY / GOBI III/GOBI III WINTER

ADDIS DESERT

GOBI III / GOBI III WINTER
B L AC K

B L AC K

HONEY SUEDE

MIDNIGHT SUEDE

BROWN

W I N B L AC K

W I N TA N S U E D E

Gobi III, oblíbený kotníkový model vyráběný v Portugalsku z prvotřídní kůže lokálního
původu a dostupný ve variantách z hladké a broušené usně. Ultratenká podrážka spolu
s minimem použitých materiálů dodávají těmto botám maximální lehkost a pružnost, díky
čemuž jsou dokonale pohodlné a na noze je téměř neucítíte. Perfektně skladný společník
na cesty za dobrodružstvím i slavnostní příležitosti. Pro zachování komfortu v chladných
měsících nově i v zateplené verzi s měkkým kožíškem. Vyzkoušejte Gobi III a zažijte
svobodu pohybu každý den.

Addis Desert jsou novinkou z kolekce Soul of Africa. Tento kotníkový model je stejně jako
jeho předchůdci charakteristický originálně řešenou podrážkou, k níž je přímo přišitý
svrchní materiál. Toto spojení dává botám perfektní tvar i pružnost a vám možnost zažít
pocit opravdové chůze jako naboso. Zvýšený střih navíc chrání vaše chodidla před nepřízní
počasí v tomto ročním období. Osobitost modelu Addis Desert podtrhuje prvotřídní
kůže značky Pittards® i skutečnost, že jeho pořízením podpoříte vzdělávání lidí i tvorbu
pracovních míst na africkém kontinentu.

EVERYDAY / OPANKA

EVERYDAY / GEO CHELSEA/GEO CHELSEA WINTER

OPANKA

GEO CHELSEA / GEO CHELSEA WINTER

TA N S U E D E
TA N

OBSIDIAN

W I N TA N

WIN OBSIDIAN

B L AC K

Nazouvací boty Opanka jsou vyráběné v Portugalsku z měkké prodyšné kůže lokálního
původu. Svrchní část je tvořena spojením broušené usně a hladkého obvodového lemu pro
vyšší odolnost. Ultratenká podrážka poskytuje maximální flexibilitu a svobodu pro vaše
chodidla. Stylový, minimalistický střih tohoto modelu se hodí do kancelářského prostředí
i na volnočasové aktivity a zajistí vám tak pocit dokonalého pohodlí od rozbřesku do
soumraku.

Model Geo Chelsea je přepracovanou novinkou aktuální kolekce. Vychází z klasické obuvi
typu Chelsea, kterou jsme upravili do moderní podoby. Tyto stylové boty jsou vyrobeny
v Portugalsku z prvotřídní hladké usně a doplněny elastickými vsadkami na bocích pro
snadné nazouvání. Varianta Geo Chelsea Win vám navíc prostřednictvím vnitřního kožíšku
poskytne skvělý tepelný komfort i v zimních měsících. Geo Chelsea jsou dokonalým
společníkem do města i mimo něj. Dopřejte si tento luxus při vašem každodenním
dobrodružství.

EVERYDAY / GOBI HI IV

EVERYDAY / OPANKA SNEAKER

GOBI HI IV

OPANKA SNEAKER

TA N S U E D E

B R AC K E N

B L AC K
OBSIDIAN

Oblíbený model Opanka v nové verzi se zavazováním. To jsou Opanka Sneaker, skvěle
padnoucí boty vyrobené v Portugalsku z měkké prémiové kůže. Díky dokonale ohebné
podrážce a extra široké špičce poskytnou vašim chodidlům perfektní komfort. Jsou
ideálním doplňkem k sukním, šatům i kalhotám a zazáříte v nich v práci, na koncertě i při
procházce městem. Dopřejte svým chodidlům přirozený pohyb tak, jak příroda chtěla,
a užijte si s Opanka Sneaker pocit maximálního pohodlí, ať už jste kdekoli.

Naše nejoblíbenější zimní boty Gobi Hi IV zajistí vám i vašim chodidlům svobodu pohybu
a maximální komfort bez ohledu na počasí. Od podzimu do jara jsou nepostradatelnou
součástí všech dámských botníků. Jsou vyrobeny z nejkvalitnější usně v minimalistickém
nadčasovém designu. Jejich ultratenká podrážka má hrubší vzorek pro lepší přilnavost na
přírodních i pevných cestách a spolu s vyjímatelnými termovložkami pomáhá udržovat
vaše chodidla v teple. Ať už se pohybujete ve městě nebo mimo něj, model Gobi Hi IV vám
umožní užít si naplno každý krok.

EVERYDAY / RYDER II

RYDER II

B R AC K E N

OBSIDIAN

Model Ryder II vychází ze stylu klasických jezdeckých bot, ale spojuje luxusní kůži
s pružným neoprenovým dílem v zadní části pro dokonalé obepnutí vašich lýtek.
Vnitřní vyjímatelné termovložky zajišťují izolaci vůči chladu a podrážka HEX s výrazným
šestiúhelníkovým vzorkem zlepšuje přilnavost k povrchu, po kterém se pohybujete. Tyto
propracované dámské kozačky, které končí těsně pod koleny, snadno zkombinujete se
svým šatníkem a zároveň si zachováte všechny benefity chůze naboso i během zimních
měsíců.

EVERYDAY / SCOTT III/SCOTT III ECO

SCOTT III / SCOTT III ECO

B R AC K E N

OBSIDIAN

ECO OBSIDIAN

Pánské zimní barefoot boty Scott III jsou vyrobené z prvotřídní kůže Pittards® z volného
chovu, nebo ve veganské verzi ECO z přírodního vodoodpudivého plátna odolného vůči
povětrnostním vlivům. Oba materiály zajišťují chodidlům tepelný komfort, ale neubírají na
pocitu lehkosti a svobody každého kroku. Ať už trávíte svůj čas ve městě anebo se touláte
přírodními stezkami, šestihranný vzorek podešve HEX vám zaručí skvělou přilnavost i na
mokrém a blátivém povrchu.

KIDS / PRIMUS SPORT II K

KIDS / PRIMUS TRAIL II FG K/J

PRIMUS SPORT II KIDS

PRIMUS TRAIL II FG KIDS / JUNIOR

K SCARLETT IBIS

K/J BOTANICAL GREEN

K OBDISIAN

Primus Sport II, naše nejlehčí boty jako součást dětské kolekce. Spojení hladké veganské
textilie, prodyšné síťoviny a ultratenké podrážky zajišťuje maximální lehkost a flexibilitu.
Díky textilnímu límci a suchému zipu perfektně drží na noze a vaše děti tak již při
výpravách za nekonečným dobrodružstvím nemůže nic zastavit. Primus Sport II byly
vytvořeny pro malé dobrodruhy a bosochodce, aby mohli začít prozkoumávat svět a zažít
pocit bosé chůze naplno hned od prvních krůčků.

KIDS / PRIMUS SPORT II J

K /J O B S I D I A N

Primus Trail II FG, dětská verze oblíbeného modelu Primus Trail byla navržena tak, aby
chodidla vašich ratolestí měla dostatečný prostor pro svobodný pohyb a mohla si tak
plně užívat každého kroku. Dětská i juniorská řada je vyrobena z prodyšné síťoviny
a recyklovaných plastů s ohledem na životní prostředí. Zavazování zajišťuje rychloupínací
mechanismus v kombinaci s pružnou tkaničkou a díky své multiterénní tenké podrážce se
tyto boty hodí na jakýkoli povrch. Stačí je jen obout a vyrazit do neznáma!

KIDS / PRIMUS BOOTIE II ALL WEATHER T/K/J

PRIMUS SPORT II JUNIOR

PRIMUS BOOTIE II ALL WEATHER T / K / J

J SCARLETT IBIS

J OBDISIAN

Primus Sport II Junior, řada navazující na dětský model Primus Sport II Kids určená pro
období dospívání. Materiálově téměř totožné, pouze v upraveném střihu pro rostoucí
chodidla. Pružný límec kolem kotníku je doplněný rychlozavazovacím systémem
s elastickými tkaničkami a obouvání se tak stává radostí. Primus Sport II Junior, lehké,
ohebné a dokonale prodyšné boty, ihned připravené na cestu do školy, na hřiště i na
výlet s přáteli.

T/ K M I D N I G H T

K ZINC

J MIDNIGHT

J ZINC

Primus Bootie II All Weather jsou velmi odolné, stylové dětské boty vhodné do každého
počasí. Ideální obutí na cestu do školy i čas strávený na hřišti. Svrchní materiály,
vnitřní textilní polstrování a TPU lem v oblasti špičky dokonale chrání chodidla před
nepříznivými vlivy počasí a díky vyjmutelným termovložkám je zachován maximální
tepelný komfort. Jsou dostupné ve dvou provedeních, na suchý zip pro ty nejmenší
i odrostlejší bosochodce a s klasickým šněrováním v juniorské řadě pro děti dospívající.
Primus Bootie II All Weather jsou skvělou volbou v podzimních i zimních měsících.

KIDS / FULHAM II K/J

FULHAM II KIDS / JUNIOR

K OBSIDIAN

J OBSIDIAN

Fulham II Kids/Junior jsou klasickou obuví typu Chelsea, kterou jsme upravili do moderní
podoby pro každodenní dobrodružství. Tyto stylové zimní boty jsou vyrobeny z prvotřídní
kůže Pittards® a doplněny elastickými vsadkami na bocích pro snadné obouvání. Textilní
podšívka i vyjímatelné termovložky udržují chodidla vašich dětí v teple a pohodlí. Ve
městě, v přírodě, ve třídě i na dětském hřišti, zkrátka bez ohledu na to, kde a jaké aktivity
vaše děti dělají, Fulham II Kids či Junior jim budou vždy skvělým společníkem.

KIDS / LUMI T/K/J

LUMI TODDLERS / KIDS / JUNIOR

T/K/J X ARTIC ANGELS
AMPARO BLUE

K/J BOTANICAL GREEN

K /J O B S I D A N

Lumi jsou veganské zimní sněhule vyrobené z vodoodpudivého materiálu za použití
recyklovaných PET lahví. Díky textilní podšívce a vyjímatelným termovložkám pro extra
chladné dny se vaši malí i velcí badatelé mohou vydávat prozkoumávat okolí a zažívat
nekonečná dobrodružství i za nepříznivého počasí. Rychlozavazovací systém jim kdykoli
umožní boty rychle nazout a vyrazit na další polární výpravu.

KIDS / ADDIS K/J

ADDIS KIDS / JUNIOR

OBCHODY VIVOBAREFOOT

K /J S C A R L E T T I B I S

K /J I N D I G O

Addis Kids/Junior, nejprodávanější model posledních kolekcí dostupný v dětských
i juniorských velikostech. Tyto boty jsou ušité z kůže Pittards®, která pochází z volného
chovu skotu v Etiopii od místních farmářů. Mají originálně řešenou podrážku, díky níž
skvěle padnou a umožňují zažít pocit chůze jako naboso. Tato obuv je vyrobena v rámci
projektu Soul of Africa, jehož účelem je podpora místní komunity, vytváření nových
pracovních míst a zvýšení odborných dovedností tamních řemeslníků.

KIDS / ADDIS GOBI K/J

VIVO BA R E FO OT
CO N CE P T S TO R E
PRAHA

VIVO BA R E FO OT
CO N CE P T S TO R E
BRNO

Panská 7
110 00 Praha 1
Telefon: +420 774 555 795
E-mail: obchod@vivobarefoot.cz

Biskupská 1
602 00 Brno
Telefon: +420 797 722 456
E-mail: info@vivostorebrno.cz

VIVO BA R E FO OT
CO N CE P T S TO R E
H R A D E C K R Á LOV É

VIVO BA R E FO OT
CO N CE P T S TO R E
OS TR AVA

tř. Edvarda Beneše 1797/1b
500 12 Hradec Králové
Telefon: +420 608 881 484
E-mail: info@zijnaboso.cz

28. října 158/212
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: +420 731 827 739
+420 732 538 176
E-mail: info@vivoostrava.cz

ADDIS GOBI KIDS / JUNIOR

K /J S C A R L E T T I B I S

K /J I N D I G O

Model Addis Gobi Kids/Junior vznikl propojením střihů dvou našich oblíbených modelů.
Jedná se o klasické kotníkové boty upravené pro potřeby zvídavých dětí. Jsou ručně
vyrobené z kůže Pittards®, extra měkké a odolné, získávané z volně se pohybujícího
skotu na etiopských pastvinách. Pořízením Addis Gobi Kids či Junior dopřejete svobodu
pohybu vašim dětem a navíc podpoříte tvůrce této precizně ušité obuvi.

Seznam všech prodejen naleznete na www.vivobarefoot.cz
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