
OBUJEME 
VAŠI FIRMU 
NA MÍRU

TŘI KROKY KE SPRÁVNÉMU OBUTÍ

CHCETE SVÉ ZAMĚSTNANCE PŘI  
PRÁCI CHRÁNIT? 

CHCETE JIM DÁT CO NEJVĚTŠÍ  
KOMFORT?

VYZKOUŠEJTE BOTY,  
KTERÉ TO UMÍ!

VARIO VITALITY®

Pro pocit chůze naboso Přirozený ohyb chodidla Ani vedro ani chlad
Snižuje tlak v botě a tím  
redukuje únavu z chůze

VARIO MULTIFLEX®

MĚŘENÍ SYSTÉM VÍCE ŠÍŘEK OBUVI SECURA VARIO® SYSTÉM

STEITZ FLEX ZONE® HARMONIE TEPLOT

STEITZ SECURA nabízí pro změření 
správné velikosti chodidla systém 3D 
měřících forem, který jednoduchým 
způsobem určí délku a zároveň i šíř-
ku chodidla. Tyto formy ukazují vnitř-
ní prostor v obuvi pro danou velikost. 
Zákazník si takto může vyzkoušet ty 
samé rozměry jako v originální obuvi 
firmy STEITZ.

Většina modelů bot STEITZ se vyrábí 
na jednu velikost hned ve čtyřech výš-
kách nártu. Maximální komfort si tedy 
vychutnají i zákazníci s nízkými nebo 
naopak vysokými nárty.    

Výměnný, na váze a tlaku závislý, sys-
tém tlumení patních nárazů umožňuje 
přizpůsobit odpružení individuálním 
požadavkům uživatele. Tlakové zatíže-
ní v botě je sníženo na přirozenou úro-
veň a poskytuje cílenou úlevu zádům 
a kloubům. Zároveň prokazatelně sni-
žuje únavu. 
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Dámský bezpečnostní sandál 
S2 SRB  

Kancelářská bezpečnostní 
obuv S1 SRB  

Bezpečnostní obuv  
S1 SRC   

Hasičská bezpečnostní obuv 
F2A SRC HI3 CI

Bezpečnostní pantofel SB  
A E SRC 

Bezpečnostní obuv S2 
SRC 

VYBERTE SI Z VÍCE NEŽ 140  
MODELŮ BOT STEITZ:

SPRÁVNÝ TVAR POMÁHÁ  
VÍCE NA WWW.SHAPER.CZ

PORADENSTVÍ 

Bezpečnost a pohodlí Vašich zaměstnanců 
je pro nás závazkem. Řekněte nám, v jakých 
podmínkách Vaši zaměstnanci pracují a před 
čím potřebují ochránit. My Vám nabídneme 
tu nejvhodnější obuv vybavenou špičkovou 
technologií.

NEJPRVE ZMĚŘÍME,  
POTÉ DODÁME

Nejprve Vám změříme velikost chodidla  
a nártu. Až poté na základě takto individuál-
ně naměřených hodnot dodáme obuv přesně 
podle Vašich potřeb a osadíme ji tlumením 
podle váhy. Proto boty STEITZ koupíte pouze 
přes proškolené obchodní zástupce.

NOŠENÍM OBUVI STEITZ  
PROSPĚJETE VAŠEMU ZDRAVÍ

Chrání před bolestmi zad a kloubů.
Snižuje svalovou zátěž v trupu a na nohách.
Ideální tvar boty chrání Vaši nohu před otlaky 
a puchýři.

KVALITA 

Pracovní bota STEITZ Vám díky své vysoké  
kvalitě opravdu vydrží minimálně dva roky  
i v těch nejnáročnějších podmínkách – to Vám 
garantujeme.

SHAPER s.r.o. je ryze českou společností založenou v roce 2014. Naší hlavní devízou je výroba kvalitních bot pro 
diabetiky a prodej zásahových a pracovních bot STEITZ SECURA GmbH.

STEITZ SECURA GmbH je přední výrobce pracovní a bezpečnostní obuvi v Německu s tradicí již od roku 1863.
Technologie a konstrukce obuvi společnosti STEITZ SECURA jsou navržené s ohledem na ergonomii, poté 
testovány a vyvíjeny ve spolupráci s experty. Díky společnému nahlížení na důležitost výzkumu a vývoje v oblasti 
zdravého obouvání a použitých technologií došlo k navázání spolupráce.

TECHNOLOGIE, KTERÁ VÍTĚZÍ
Technologie společnosti STEITZ jsou, stejně jako diaboty firmy SHAPER, chráněné patentem. Byly vyvinuty ve spolupráci s reálnými 
uživateli ochranné obuvi, fyziology, bezpečnostními inspektory, zástupci zaměstnanců i zaměstnavateli.   

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ STEITZ SECURA
Z naší praxe víme, že více než 50 % zákazníků nosí boty nesprávné velikosti! Výběr obuvi jen podle velikosti chodidla neodráží 
realitu a potřeby nositele. Tradiční výrobci, kteří nabízejí pouze jednu šířku podle velikosti boty, nutí nositele s úzkými nebo širokými 
chodidly dělat kompromisy. V případě, že je obuv příliš široká, zvyšuje se riziko zakopnutí nebo pádu. V případě, že je bota příliš 
úzká, dochází k nežádoucímu tlaku v oblasti nártu a chodidla vůbec. S tím se pojí rizika budoucích zdravotních problémů (bolesti zad  
a kloubů, otlaky, vbočený palec apod.). 

www.shaper.cz

