
VIBRAM podrážka u FORCE turistických treter a její vysvětlení 
Při výběru kvalitní a odolné obuvi pro outdoorové aktivity dříve či později narazíte na pojem VIBRAM. 
Pojem samotný není označením výjimečného materiálu či revoluční technologie, ale je názvem úspěšné 
italské společnosti, která již více než 70 let vyrábí pryžové podrážky pro turistické a horolezecké boty. 
Společnost je pojmenována po svém zakladateli a vynálezci Vitale Bramanim, kterému byla v roce 1954 
patentována první horolezecká bota s pryžovou podrážkou.

Boty se žlutým osmiúhelníkem na podrážce úspěšně absolvovaly cesty na nejvyšší vrcholy světa či 
nejnáročnější expedice v extrémních klimatických podmínkách. Díky tomu se staly synonymem pro 
kvalitní zpracování, odolnost a bezpečí na cestách. Postupem času se díky zvýšené popularitě rozšířilo 
využití a uplatnění podrážek do pracovní, rekreační a módní sféry. Všechny produkty VIBRAM jsou 
navrhovány podle nejnovějších poznatků pro daný účel s použitím nejkvalitnějších komponentů 
a surovin. 

Za zážitky s jistým krokem a podrážkou VIBRAM
Outdoorové aktivity jsou specifické svojí náročností, kterou Vám pomůže zvládnout podrážka VIBRAM 
díky svým klíčovým vlastnostem

SKVĚLÁ PŘILNAVOST
Obuv s VIBRAM podrážkou se vyznačuje skvělou přilnavostí v různých podmínkách a na různých 
površích. Díky skvělé trakci Vám tak dodají stabilitu a ochrání před uklouznutím a pády za každého počasí 
a na jakémkoliv terénu.

ODOLNOST 
Podrážky VIBRAM jsou charakteristické díky své odolnosti, která chrání podrážku proti oděru či prasknutí. 

DLOUHÁ ŽIVOTNOST
Kvalitní zpracování a pryžová směs Vám zajistí dlouhou životnost boty, díky které se stanou vítaným 
společníkem na Vašich cestách.
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VIBRAM outsole in FORCE tourist cycling shoes and its explanation 
When choosing quality and durable shoes for outdoor activities sooner or later you might come across 
a term VIBRAM. The term itself is not a specification of unique material or extraordinary technology, but 
the name of a successful Italian company that has been producing rubber soles for hiking and climbing 
shoes for more than 70 years. The company is named after its founder and inventor Vitale Bramani who 
got patented the first climbing shoe with a rubber sole in 1954.

Shoes with a yellow octagon on the sole successfully completed trips to the highest peaks in the world 
or the most challenging expeditions in extreme climatic conditions. Thanks to this VIBRAM has become 
a synonym of high-quality production process, durability and safety. Due to increased popularity the 
usage was extended to the work, recreation and fashion sphere. All VIBRAM products are designed 
according to the latest knowledge for the given purpose using the highest quality components and raw 
materials.

VIBRAM sole for a safe step and the best experience
Outdoor activities are characterized by complexity, which the VIBRAM sole helps you to handle thanks to 
its key attributes.

GREAT ADHESION
Shoes with VIBRAM soles are known for unbeatenable grip in different conditions and on different 
grounds. Thanks to the great traction they provide you stability and protection against slipping and falls 
in any kind of weather or terrain.

DURABILITY
VIBRAM soles are characterized by their resistance, which saves your shoe from abrasion or cracking.

LONG LIFETIME
High-quality production process and rubber compound ensure the long lifetime of your shoes. Thanks to 
this they will become a welcome partner during your trips.


