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DESET DOBRÝCH 
DŮVODŮ PROČ 
ZVOLIT RICOSTU



„ Pro naši dětskou
obuv existuje pouze jeden 
stupeň kvality  –  ten nejvyšší. 
A to až po nejmenší detail! “

Kai Moewes | RICOSTA Vertriebsleiter



1

Obuv Ricosta nabízí:
Provokující design, svěží barvy a jedinečnou 
rozmanitost – od capáčků až po outdoorovou obuv.

Trend – RICOSTA
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Každý model nabízí komfort:
Nejen že dobře vypadají, ale také nabízejí 
optimální ochranu a pohodlí. 

Více než 
pohodlné
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Nejvyšší kvalita: 
Ricosta obuv přesvědčuje svou kvalitou a 
prvotřídním zpracováním.
V každém detailu se projevuje ruční 
propracování a nejnovější technické know-how.

Prvotřídní v každém 
detailu
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Cítíme rozdíl:
Ricosta zpracovává části kůží z ekologických a kvalitních 
koželužen, jako například „terracare“: nezávadná kůže 
vyráběná v Německu s ohledem na životní prostředí bez 
zdravotně škodlivých konzervačních látek.

Není kůže jako 
kůže
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Špatné počasí není žádný problém:
Pro dětskou obuv, Ricosta používá nejmodernější 
funkční materiály. Ty poskytují této outdoorové 
obuvi prodyšnost, nepromokavost a 
hlavně odolnost.

Funkční obuv = 
více zábavy
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Tak to funguje nejlépe:
Dětské nožičky potřebují optimálně vytvarovanou obuv, 
aby se podpořil zdravý vývoj nohy. Proto Ricosta vyrábí 
obuv podle dětského měřícího systému WMS, který měří 
skutečnou velikost dětské nohy, a to trojrozměrně.

Skvěle padnou 
- díky měřícímu 
systému WMS
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Méně je více:
Ricosta nepoužívá konzervační látky a 
rozpouštědla. Například recyklovatelná PU podešev 
není lepená, nýbrž  je napěněná PU podešev přímo 
odlita na svršek obuvi. Tento způsob je ekologický a 
neškodný pro životní prostředí.

Bez škodlivých 
látek
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Sbohem vlhké nohy: 
Prodyšné stélky a podešev „Drysole“ zajišťují příjemný pocit v 
obuvi. Stejně tak jako recyklovatelná Sympatex-
Klimamembrána, která odvádí vlhkost z obuvi a zároveň 
zabraňuje proniknutí vlhkosti zpět. Tímto zajišťuje vyvážené 
a hygienické prostředí uvnitř obuvi.

Nohy jako 
v bavlnce
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Být stále aktuální:
Obuv Ricosta nabízí nadčasové inovace – 
většina z nich je z vlastního vývoje. Například 
dvojitá membrána HIGH2Out nebo 
protiskluzová dvousložková TPU podešev.

Inovace na 
každém kroku



Stálý a ekologický: 
Ricosta klade velký důraz na využívání ekologických ma-
teriálů a zdrojů. Již v roce 1999 zavedla jako první v oboru 
Eko-Management-Systém. Tato společnost je do dnešního 
dne jediným certifikovaným výrobcem dětské obuvi v Evropě. 
Ricosta obuv je skvělou volbou pro děti i přírodu.

To nejlepší 
pro svět 
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