Jsou dva druhy bot. Ručně dělané a ty ostatní.
Na stránkách této publikace naleznete to nejlepší, co vstoupilo do světa obuvi z rukou českého truhláře. Kompletní set
péče o tu nejlepší obuv, která opečovávaná kartáči s bohatou
koňskou žíní, vydrží sloužit celá desetiletí.
Jsme tu pro ty, kteří umějí docenit hodnotu práce těch nejlepších. Jsme tu pro úspěšné, které obouvají úspěšní.
Oslavte svůj úspěch s námi.

Boty, které
milujete.
A o které se milujete starat.

Krásná funkce,
dokonalý vzhled.
Váš rituál nic nevyruší. A nic Vám nebude scházet.

Oltář. Socha. Artefakt.
Pojmenujte si jej podle svého. Vždy
ale bude šperkem v interiéru a Vaší
neskrytou radostí.

Se čtyřmi samostatnými částmi a

Hadr, kterým leštíte ručně šité boty už

kompletní výbavou je tento box tím po-

nemusíte schovávat do skříně. Kartáč,

sledním, co na své cestě kromě dalších

kterým leštíte nejlepší italskou kůži již

bot potřebujete.

nebude ležet pohozený.

Od kartáčů s extrémně bohatou

A péče o krásné boty není povinnost.

koňskou žíní přes výbavu Saphir, až po

Je to Vaše výsada.

ručně míchaný vyživující krém.

Výložka z hovězí kůže pro ochranu dna

Nabitá funkce,
Krásná
dokonalý
a
odjištěná.
vzhled.

z masivního amerického ořechu
Saphir Super Invulner
Saphir kartáč z kančích štětin
Saphir kartáč na semiš
Saphir cestovní vak na obuv

Váš rituál
Pravý
gentleman
nic nevyruší.
ví, jak Aji nic
použít.
Vám nebude scházet.

Čistá guma na čištění semiše
Saphir Réno‘Mat hloubkový čistič kůže

Plná toho nejlepšího.

Saphir Omni‘Nettoyant čistič na semiš

Každá věc má svoje místo, ale záro-

Saphir Sole Guard ochrana podrážky

veň je celá sada variabilní. Pořadače a

Saphir bavlněný leštící hadřík

děliče můžete vyjmout a přizpůsobit si
každou část k obrazu svému.

Saphir Rennovateur
Kapátko na vodu pro rozleštění vosku

Saphir černý krém
Saphir černý vosk

Všechno
a nic navíc.
Semiš, kůže i nubuk, počítáme se vším.

Počínaje ručně osazenými kartáči z
Saphir černý krém

extra bohaté koňské žíně a konče

Saphir černý vosk

výbavou od Saphir. Ať už jsou Vaše
boty z nubuku, semiše nebo jaké-

Každé patro je vybaveno tak, abyste mohli

koli kůže, královský set péče o boty

rovnou začít. Ať už máte boty v odstínech

obsahuje přesně to, co potřebujete.

hnědé, černé nebo světlé kůže. A ano k

Každá zásuvka navíc obsahuje 4

dispozici máte i transparentní krém.

Saphir černý krém
Saphir černý vosk

volné pozice pro krém nebo vosk
Saphir. Váš krém v námořní modré
tak bude mít také své místo.

Kartáč mazáček

Leštící kartáč

Kulatý kartáč „razítko“

Nejlepší sada
péče o obuv na světě.
Americký ořech masiv

Kompletní box
ROYAL

50 000 Kč
vč. DPH

Hlavní box

30 000 Kč
vč. DPH

Patro se zásuvkou

15 000 Kč
vč. DPH

Hlavní box s víkem a zásuvkou, kožený

Obnovující transparentní krém, Kapátko

Kulatý kartáč nabírací

doraz, mosazné kování, asistenční a

na vodu na rozleštění vosku, Obšitá hově-

-

poziční magnety

zí kůže na ochranu dna horního boxu

Krém a vosk jedné barvy

-

-

-

Vyživující balzám, Penetrace kůže ve spre-

Zásuvka se zajišťovacími a pozičními

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

ji, Čistící artáč s kančími štětinami, Kartáč

magnety, výložka dna z kartáčovaného

a pozičními magnety, výložka dna z

na semišové boty, Cestovní bavlněný vak

mosazného laminátu, základní výbava

kartáčovaného mosazného laminátu,

na boty

jedné barvy

základní výbava druhé barvy

-

-

-

Čistá guma na čištění semiše, Hloubkový

Prémiové kartáče z padouku a extrémně

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

čistič kůže, Čistič semše, Leštící hadřík z

bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

a pozičními magnety, výložka dna z

jemné bavlny

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

kartáčovaného mosazného laminátu,

-

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

základní výbava třetí barvy

Hlavní box s víkem a zásuvkou, kožený

Obnovující transparentní krém, Kapátko

Kulatý kartáč nabírací

doraz, mosazné kování, asistenční a

na vodu na rozleštění vosku, Obšitá hově-

-

poziční magnety

zí kůže na ochranu dna horního boxu

Krém a vosk jedné barvy

-

-

Vyživující balzám, Penetrace kůže ve spre-

Zásuvka se zajišťovacími a pozičními

ji, Čistící artáč s kančími štětinami, Kartáč

magnety, výložka dna z kartáčovaného

na semišové boty, Cestovní bavlněný vak

mosazného laminátu, základní výbava

na boty

jedné barvy

-

-

Čistá guma na čištění semiše, Hloubkový

Prémiové kartáče z padouku a extrémně

čistič kůže, Čistič semše, Leštící hadřík z

bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

jemné bavlny

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

-

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

a pozičními magnety, výložka dna z

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

kartáčovaného mosazného laminátu,

Kulatý kartáč nabírací

základní výbava jedné barvy

-

-

Krém a vosk jedné barvy

Prémiové kartáče z padouku a extrémně
bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

Ano,
umíme to i v dubu.
Dub masiv

Kompletní box
ROYAL

50 000 Kč
vč. DPH

Hlavní box

30 000 Kč
vč. DPH

Patro se zásuvkou

15 000 Kč
vč. DPH

Hlavní box s víkem a zásuvkou, kožený

Obnovující transparentní krém, Kapátko

Kulatý kartáč nabírací

doraz, mosazné kování, asistenční a

na vodu na rozleštění vosku, Obšitá hově-

-

poziční magnety

zí kůže na ochranu dna horního boxu

Krém a vosk jedné barvy

-

-

-

Vyživující balzám, Penetrace kůže ve spre-

Zásuvka se zajišťovacími a pozičními

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

ji, Čistící artáč s kančími štětinami, Kartáč

magnety, výložka dna z kartáčovaného

a pozičními magnety, výložka dna z

na semišové boty, Cestovní bavlněný vak

mosazného laminátu, základní výbava

kartáčovaného mosazného laminátu,

na boty

jedné barvy

základní výbava druhé barvy

-

-

-

Čistá guma na čištění semiše, Hloubkový

Prémiové kartáče z padouku a extrémně

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

čistič kůže, Čistič semše, Leštící hadřík z

bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

a pozičními magnety, výložka dna z

jemné bavlny

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

kartáčovaného mosazného laminátu,

-

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

základní výbava třetí barvy

Hlavní box s víkem a zásuvkou, kožený

Obnovující transparentní krém, Kapátko

Kulatý kartáč nabírací

doraz, mosazné kování, asistenční a

na vodu na rozleštění vosku, Obšitá hově-

-

poziční magnety

zí kůže na ochranu dna horního boxu

Krém a vosk jedné barvy

-

-

Vyživující balzám, Penetrace kůže ve spre-

Zásuvka se zajišťovacími a pozičními

ji, Čistící artáč s kančími štětinami, Kartáč

magnety, výložka dna z kartáčovaného

na semišové boty, Cestovní bavlněný vak

mosazného laminátu, základní výbava

na boty

jedné barvy

-

-

Čistá guma na čištění semiše, Hloubkový

Prémiové kartáče z padouku a extrémně

čistič kůže, Čistič semše, Leštící hadřík z

bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

jemné bavlny

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

-

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

Patro se zásuvkou se zajišťovacími

vou štětin dle volby barvy (světlá, černá,

a pozičními magnety, výložka dna z

hnědá); Leštící kartáč, Kartáč mazáček,

kartáčovaného mosazného laminátu,

Kulatý kartáč nabírací

základní výbava jedné barvy

-

-

Krém a vosk jedné barvy

Prémiové kartáče z padouku a extrémně
bohaté koňské žíně, s podražením a bar-

Patro se zásuvkou péče o světlé kůže

Hlavní box jako úložný prostor a základní péče o boty

Luxusní
péče o boty
Patro se zásuvkou

Ta nejmilejší povinnost

Všechny vyobrazené sady péče o obuv byly ručně vyrobeny Milošem Trödlerem na
podzim roku 2019 na Vysočině v limitovaném počtu kusů.
Lze objednat vlastní monogram.
Pořadače v zásuvkách byly zhotoveny na míru krémům(75ml) a voskům(50ml)
Saphir Medaille D‘Or. Do každé zásuvky se vejde až 6 různých krémů nebo vosků.
Lze volně kombinovat.
Boxy lze zakoupit pouze kompletně vybavené. Partnerům umíme přizpůsobit obsah
i podobu boxů od min.obj.mn.

+420 777 556 710

Zásuvka v hlavním boxu s doplněným voskem a krémem

Obsah hlavního boxu se zvolenou péčí o černé boty

