
Coraz bli ej natury... 

Najnowsza inowacja RollTec jako uzupe nienie  
opracowanego wcze niej systemu AntiShokk zapewnia 
w praktyce wyeliminowanie nieprzyjemnych wstrz sów 
powstaj cych w trakcie chodzenia w butach z twardymi, 
niskimi obcasami. Chodz c w takich butach na ogó  stawiamy 
stop  na pod o u „od pi ty”, czyli w pierwszej chwili tylna 
kraw d  obcasa styka si  z pod o em. Poza wstrz sem 
pionowym powstaje wówczas szarpni cie poziome. 
System RollTec pozwala unikn  efektu kumulacji ca ej 
energii kroku na minimalnej powierzchni kraw dzi obcasa 
i odczucia „zaczepienia” ostrym kantem o pod o e. 
W efekcie w butach Caprice zawsze chodzimy komfortowo, 
nawet eleganckie pó buty z obcasem daj  w trakcie 
chodzenia poczucie mi kko ci typowej dotychczas 
wy cznie dla obuwia o charakterze sportowym. 
Dodatkow  zalet  patentu RollTec jest praktyczne 
wyeliminowanie zjawiska cierania si  fleczków... 

Ergonomiczno
Najnowszy patent CAPRICE stanowi cy
rozwini cie systemu AntiShokk 
praktycznie eliminuje wstrz sy
w butach z twardymi obcasami
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Buty z klimatyzacj !



Któ¿ nie lubi chodziæ boso po trawie?

Chodzenie w butach CAPRICE
to "unoszenie siê w powietrzu".

Ciep³o w zimie!

Sucho i przyjemnie w lecie!

Przyjemny masa¿...

¯yczymy samych mi³ych wra¿eñ w trakcie u¿ytkowania
butów CAPRICE !
Z najlepszymi pozdrowieniami - firma CAPRICE POLSKA.

walking on air

W nowoczesnej technologii obuwia CAPRICE
uwzglêdniono wszystkie zalety takiego

chodzenia. Dziêki specjalnej perforacji oraz komórkom
powietrznym wilgoæ, która powstaje na skutek pocenia siê
stóp, wch³aniana jest przez system antybakteryjnych "mini
zbiorniczków" i po zdjêciu obuwia odparowuje bardzo
szybko ograniczaj¹c przyczyny powstawania
nieprzyjemnego zapachu wewn¹trz butów.

Przy zastosowaniu pe³nego systemu z tkanin¹
absorpcyjn¹ jedynie oko³o 30% spodniej czêœci stopy
dotyka jednoczeœnie pod³o¿a, reszta - czyli ok. 70% stopy
jest dos³ownie "zawieszona” w powietrzu.

Jak wiadomo, powietrze jest doskona³ym izolatorem
termicznym. W zwi¹zku z tym, przy zastosowaniu
powietrznego systemu praktycznie
zlikwidowany zosta³ problem przenikania zimna przez
podeszwê do stóp!

Dziêki swobodnej cyrkulacji powietrza wewn¹trz obuwia,
powstaj¹cy w trakcie chodzenia pot prawie natychmiast
odparowuje, poniewa¿ jego zdecydowana wiêkszoœæ
powstaje na spodzie stopy u³o¿onym bezpoœrednio na
komórkach powietrznych systemu CAPRICE

. Daje to uczucie œwie¿oœci zarówno
w trakcie, jak i po chodzeniu.

Dziêki specjalnej konstrukcji wk³adki oraz spodniej czêœci
butów stopy w obuwiu z systemem
odczuwaj¹ przyjemny masa¿. Powoduje to lepsze
ukrwienie ca³ej stopy, zapobiega rogowaceniu naskórka
i odciskom, wrêcz pielêgnuje spód stopy. Ponadto
szczegó³owe badania w Instytucie Medycyny Sportowej w
Tübingen (Niemcy) potwierdzi³y, ¿e nawet w trakcie d³ugo-
trwa³ego i ci¹g³ego (np. kilkanaœcie godzin podczas dnia)
u¿ytkowania system utrzymuje swe
w³aœciwoœci i jest odporny na wszelkie czynniki
zewnêtrzne.

System zosta³ z koñcem roku 2005 objêty
pe³n¹ ochron¹ patentow¹ w ca³ej Europie. Poniewa¿
stosunkowo niewiele nowatorskich rozwi¹zañ
technologicznych otrzymuje patent europejski, nale¿¹ca
do Grupy Wortmann firma CAPRICE mo¿e byæ naprawdê
dumna z uhonorowania jej wieloletnich wysi³ków na rzecz
stworzenia obuwia naprawdê "przyjaznego dla stopy".
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CAPRICE - styl i wygodawalking on air

Ju¿ pierwsze spojrzenie na obuwie CAPRICE nie
pozostawia w¹tpliwoœci - wykonane z najwy¿szej jakoœci
materia³ów, wyró¿niaj¹ce siê ciekawym wzornictwem,
zaprojektowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi trendami,
przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnego stylu
i charakteru - to jednak nie wszystko!
Dla nowoczesnej, dbaj¹cej o siebie kobiety wa¿ne jest,
¿eby buty nie by³y tylko modnym gorsetem na stopy,
pasuj¹cym do ca³oœci ubrania i aktualnych trendów.
Zdrowie, komfort i dobre samopoczucie pozwalaj¹
osi¹gn¹æ radoœæ z ¿ycia. Czy¿ nie przyjemnie jest,
chodz¹c w ³adnych modnych butach zapomnieæ o nich
i odnosiæ wra¿enie, jakby siê st¹pa³o boso po miêkkim
dywanie lub œwie¿ej, wiosennej trawie?
Wychodz¹c naprzeciw takim zapotrzebowaniom
CAPRICE tworzy buty, dziêki którym nie trzeba stawaæ
przed dylematem: styl czy wygoda?

CAPRICE Walking on air  
Spa & Wellness na ka dym kroku 


