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454823-grøn
364103-brun

364293-sort

MERRELL kr. 699,Siena sandal med Q-Forms pudesystem i sålen der giver en solid
støtte, stødabsorberende Air Cushion, aegis anti-bakteriel foring, aftagelig bagrem
og affjedrende gummi-ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

051793-sort

051733-hvid

051791-sort

051731-hvid

145493-sort

161603-lys brun

140293-sort

140223-grøn

181471-grå

MERRELL kr. 749,-

SKECHERS kr. 799,-

GREEN COMFORT kr. 499,-

San Remo II sandal med Q-forms pudesystem i sålen, der giver en solid støtte,
affjedrende og blød skumindersål, aegis anti-bakteriel foring,
stødabsorberende Air Cushion i hælen og
affjedrende gummi-ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Womens Go Walk Arch Fit sandal med
stødabsorberende ydersål og justerbar
remme i mesh. Vaskbar ved max 30 grader.
Str. 36-37-38-39-40-41

Sporty sandal i ruskind og lycra med
en god fast pasform. Sandalen har to
praktiske velcroremme over forfoden samt en velcrorem ved hælen.
Str. 36-37-38-39-40-41

043691-sort

732023-lys grøn

732083-sand

732093-sort

LEGERO kr. 699,-

BIRKENSTOCK kr. 699,-

BIRKENSTOCK kr. 699,-

ARIZONA sandal med formstøbt
korkfodseng med forfodsløft,
tågrebs- og svangstøtte.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

Meget let sandal med G-læst, komfort indlægssål og fleksibel PU ydersål.
GIZEH sandal med formstøbt
Str. 36-37-38-39-40-41-42
korkfodseng med forfodsløft,
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43
tågrebs- og svangstøtte.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

427143-rød

427193-sort

467193-sort

467183-taupe

287007-gul

287093-sort

552193-sort

ARCOPEDICO kr. 599,-

ARCOPEDICO kr. 699,-

CAPRICE kr. 599,-

ROHDE kr. 599,-

Ballerina i lycra med rem over vristen.
Denne ballerina er fremstillet i de lækreste
bløde og smidige materialer, hvilket gør
den helt perfekt hvis du døjer med f.eks.
knyster. Med udtagelige såler.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43

Ballerina i lytech og med elastik over
vristen, der gør, at skoen sidder godt.
Letvægtsydersål og udtagelig indersål .
Vaskbar ved 30 grader i maskine.
Str. 36-37-37½-38-38½-39-40-40½

Sandal med 4,5 cm kilekæl, g-læst og
fleksibel ydersål.
Str. 37-38-39-40-41-42

Sandal med kilehæl, G-læst og
fleksibel ydersål
Str. 37-38-39-40-41-42
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Læder

Alle priser er inkl. Moms

Se flere modeller og farver på www.reporto.dk

559453-blå
559493-sort

559423-grøn

586317-sølv

586383-bronze

586253-blå

586243-rød

586293-sort

586283-gylden

ROHDE kr. 449,-

ROHDE kr. 399,-

ROHDE kr. 499,-

ROHDE kr. 449,-

Tåsandal med korkfodseng og ekstra
skum i dæksålen.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43

Ekstem let og blød sandal med to remme
og spænder så den kan justeres over
foden.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42

Ekstem let og blød sandal med to remme Ekstem let og blød sandal med to remme
og spænder, så den kan
og spænder, så den kan
justeres over foden.
justeres over foden.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42

SOMMER SOL
OG SANDALER
SOMMER
SOL OG
SANDALER

586443-rød

586483-guld

586453-multi

586523-grøn

586593-sort

586553 -blå

ROHDE kr. 499,-

ROHDE kr. 549,-

Ekstem let og blød sandal med to remme og spænder, så den kan
justeres over foden.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42 Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42

Ekstem let og blød sandal i læder med to remme og spænder for justering.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43

215293-sort

122803-cognac

123393-sort

563103-brun

563193-sort

CAPRICE kr. 499,-

ARA kr. 699,-

ARA kr. 599,-

Ballerina med lak tå. G-læst og fleksibel
ydersål
Str. 37-38-39-40-41-42

Sandal med super blød indersål, G-læst
og fleksibel ydersål
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Sandal med let kilehæl, G-læst og fleksibel Klassisk sandal med to remme og spænydersål.
der, der gør det muligt at
Str. 36-37-38-39-40-41-42
tilpasse sandalen. Med korkfodseng og
ekstra skum i dæksålen.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43

Alle priser er inkl. Moms

Læder

ROHDE kr. 395,-

www.reporto.dk
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246523-grøn

246553-blå

237317-grå

122453-lys blå

122433-hvid

CAPRICE kr. 599,-

JANA kr. 599,-

ARA kr. 999,-

Hyttesko med G-læst og fleksibel ydersål
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Smart sneaker med snøre, udtagelig
indersål, H-læst og fleksibel ydersål.
Str. 37-38-39-40-41

Sneaker i lækker blød skind, med G-læst og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Besøg vores webshop

reporto.dk

og se vores udvalg
af sundt fodtøj til
job og fritid

815543-lysrød
818483-beige

117723-støvet grøn

122734-multi
122750-lys blå

ARA kr. 549,-

LEGERO kr. 899,-

LEGERO kr. 999,-

Meget let sko med lynlås i siden,
hvilket gør det nemt at få den på. Med
udtagelig anatomisk formet indlægssål.
G-læst og fleksibel PU ydersål.

Ballerina med blomsterprint og G-læst, 2 Sandal med G-læst, 2 cm kilehæl
cm indvendig kilehæl, walking OnAir inder- og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42
sål, meget blød og fleksibel ydersål.

Str. 37-37½-38-38½-39-39½-40-41-42

224053-blå

123283-taupe/sølv

ARA kr. 899,Hyttesko med hulmønster, H-læst og
fleksibel ydersål.
Str. 37-38-39-40-41-42

Str. 37-38-39-40-41

243153-blå

283033-hvid

283053-blå

JANA kr. 399,-

CAPRICE kr. 499,-

JANA kr. 399,-

JANA kr. 399,-

Caprice sko i læder med 5,5 cm hæl
og G-læst og walking on air indersål.
Fleksibel ydersål.
Str. 37½-38-38½-39-40

Jana fashion sko med H-læst,
4,5 cm hæl og fleksibel ydesål.
Str. 37½-38-38½-39-40½

Sandal med super stødabsorbering i den Sandal med super stødabsorbering i den
6,0 cm hæl, H-læst og fleksibel ydersål. 6,0 cm hæl, H-læst og fleksibel ydersål.
Str. 37-38-39-40-41
Str. 37-38-39-40-41

4

www.reporto.dk

Læder

Alle priser er inkl. Moms
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365693-sort

128353-blå

681007-orange

149451 -blå

MERRELL kr. 999,-

MERRELL kr. 1099,-

SKECHERS kr. 1099,-

SKECHERS kr. 999,-

West Rim Sport GTX skoen kæler for din
fod hele dagen, med GORE-TEX menbran.
Åndbar mesh foring og EVA fodseng.
Str.-37-38-39-40-41-42

Moab Flight Tangarine. Løbesko med
udtaglig indersål, ydersål med Trail
profil.
Str. 37-38-39-40-41-42

Womens Max Cushning Arch Fit, med
udtaglig arch fit indlægssål og stødabsorberende mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41

Womens Arch Fit-Comfy Wave med
udtagelig arch fit indlægssål og
stødabsorberende mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41

149143-rød

SKECHERS kr. 799,-

149393-sort

149353-blå

SKECHERS kr. 699,-

Womens Relaxed Fit Dlux Walker slip om Womens Flex Appeal 4.0
sneaker med åndbar og fleksibel overdel i Komfortabel sneaker med Air Cooled
mesh. Støddæmpende Air Cooled memory Menory Foam indlægssål.
Str. 36-37-38-39-40-41
Foam indersål der støtter svangen og
giver stabilitet.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

149243-pink

149733-hvid

SKECHERS kr. 699,-

SKECHERS kr. 899,-

Womens Flex Appeal 4.0
Komfortabel sneaker med Air Cooled
Menory Foam indlægssål.
Str. 36-37-38-39-40-41

Womens Arch Fit sneaker med udtagelig
arch fit indlægssål og stødabsorberende
mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41

149053-blå

129193-sort

149391-sort

SKECHERS kr. 999,-

SKECHERS kr. 749,-

SKECHERS kr. 799,-

SKECHERS kr. 799,-

Womens Flexc Appeal 4.0 WP
Sporty sneaker med overdel vandafvisende mesh og med aflastende Air Cooled
Memory Foam indlæssål. Super fleksibel
ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41

Womens Ultra Flex -high reach.
Komfortabel sneaker med elstiksnørre,
stødabsorberende mellemsål der øger
komforten og giver optimal aflastning.
Str. 36-37-38-39-40-41

Womens Relaxed Fit DLUX Walker
Den lette sko til traveturen i blødt
syntetskind og mesh tekstil overdel.
Str. 36-37-38-39-40-41

Womens DLUX Walker
Den lette sko til traveturen i blødt
syntetskind og mesh tekstil overdel.
Str. 37-38-39-40-41

Alle priser er inkl. Moms

Læder

www.reporto.dk
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203193-sort

640093-sort

194083-beige

194093-sort

CLARKS kr. 999,-

JACO kr. 999,-

ROHDE kr. 395,-

UN Loop sko med smidig overlæder
og perforeret foring som former sig
efter foden og gør skoen mere åndbar,
ingen generende syninger, blød
udtagelig skum-indlægssål let og
stødabsorberende gummi-ydersål.
Str. 36-37-37½-38-39-39½-40-41-41½42-43

Marina sko med blød udtagelig
indlægssål, elastik ved vristen, let
og fleksibel PU ydersål.
Str. 36-36½-37-37½-38-38½-3939½-40-41-42

Lækker sandal fra Rohde med kilehæl og to velcroremme, der gør den nem at tilpasse foden i
løbet af dagen.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43

Besøg vores webshop

reporto.dk

og se vores udvalg
af sundt fodtøj til
job og fritid

114143-rød

114193-sort

114183-taupe

ARCOPEDICO kr. 425,Dette er den klassiske original dame striksko der tilpasser sig foden uden at stramme eller trykke. Ydersålen er med dobbeltsvangstøtte. Kan vaskes i maskine ved 30
grader.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43

948053-sort

201093-sort

912053-sort

713017-grå

PODOWELL kr. 699,-

PODOWELL kr. 899,-

PODOWELL kr. 599,-

HAFLINGER kr. 499,-

Terapisandal med justerbar velcrolukning der kan tilpasses foden så
der er god plads til hævede fødder, indlæg
og forbindinger. Med udtagelig vaskbar
skum-indlægssål og fleksibel PU ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

Madison sandal med regulerbar strech og
velcro, hælkap som giver god støtte og let og
fleksibel PU ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Terapisko med justerbar velcrolukning der
kan tilpasses foden så der er god plads til
hævede fødder, indlæg og forbindinger og
med fleksibel PU ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-4445-46-47-48

Haflinger hjemmesko i uld og med formstøbt
korkfodseng og gummiydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-4546-47-48
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Læder

Alle priser er inkl. Moms
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339393-sort

320451-blå

232053-blå

527693-sort

MERRELL kr. 899,-

SKECHERS kr. 899,-

SKECHERS kr. 799,-

SKECHERS kr. 799,-

Anvik 2 WP vandafvisende sko med
skridhæmmende ydersål og åndbart
inderfor.
Str. 41-42-43-44-45-46-47-48

Mens Arch Fit Pyradyne sneaker
med udtagelig arch fit indlægssål og
stødabsorberende mellemsål.
Str. 41-42-43-44-45-46

Mens relaxed Fit DLux Walker sneaker
med elastiksnøre, støttende komfort,
skindforstærkning og støddæmpende
Air Cooled Memory Foam indlæggsål.
Str. 41-42-43-44-45-46

Mens Ultra Flex 2.0 Kelmer med
elastiksnøre og overdel i blødt mesh.
Med air cooled mmory foam indersål
og stødabsorberende mellemsål.
Str. 41-42-43-44-45-46

598253-blå

598223-grøn

604093-sort

261393-sort

171093-sort

604003-brun

ROHDE kr. 499,-

ROHDE kr. 699,-

ARA kr. 799,-

CLARKS kr. 999,-

Sandal med krydsremme og fleksibel
sål.
Str. 41-42-43-44-45-46-47

Blød sandaskol med fleksibel sål
Str. 40-41- 42-43-44-45-46

Skoen god til den brede fod med
K-læst, udtagelig form-indlægssål og
blød og fleksibel PU ydersål.
Str. 40-41-42-43-44-45-46-47
Str. 42-43-44-45-46

Rigtig lækker herresko med snøre
i blødt skind med blød indersål og fleksibel
TR gummi-ydersål.
Str. 42-43-44-45-46-47

051793-sort

051733-hvid

051791-sort

051731-hvid

592093-sort
592003-brun

591403-brun

BIRKENSTOCK kr. 699,-

ROHDE kr. 395,-

ROHDE kr. 549,-

ROHDE kr. 699,-

ARIZONA sandal med formstøbt
korkfodseng med forfodsløft,
tågrebs- og svangstøtte.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

Klassisk sandal med to remme og
spænder. Med korkfodseng og ekstra
skum i dæksålen.
Str. 40-41-42-43-44-45-46

Klassisk sandal med to remme og
spænder. Fleksibel ydersål og ekstra
skum i dæksålen.
Str. 40-41-42-43-44-45-46

Sandal med form indersål,
affjedrende og fleksibel PU ydersål.
Str. 42-43-44-45-46

Alle priser er inkl. Moms

Læder

593093-sort

www.reporto.dk
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Nordjylland
Tlf. 2091 9361

Bornholm
Tlf. 2081 9618

Midtjylland
Tlf. 2231 2110

Sjælland & Fyn
Tlf. 2081 9618
Syddanmark
Tlf. 2091 9361

Vores erhvervsservice dækker
hele Danmark

Handelsbetingelser

Vores konsulenter kommer gerne
på et uforpligtende besøg hos jer,
hvor I kan se og prøve vores store
udvalg af sundt fodtøj til arbejde
og fritid.
Hvis I ønsker at få et konsulentbesøg, skal I blot kontakte vores
konsulent i jeres område og aftale
et besøg.
I er også velkomne til at kontakte
vores hovedafdeling pr. telefon eller
mail, så sørger vi for, at konsulenten i jeres område kontakter jer for
at lave en aftale.

Konsulentbesøg / Kundeservice:
Du er meget velkommen til at kontakte
os, hvis du har nogle spørgsmål eller har
brug for rådgivning. Du kan enten bestille
et konsulentbesøg eller kontakte vores
kundeservice på mail: reporto@reporto.com
eller telefon: 7588 1500.

reporto.dk
Besøg vores webshop

reporto.dk

og se vores udvalg
af sundt fodtøj til
job og fritid

2022

REPORTO.DK

Øvrige
kataloger
2022

SUNDE SKO TIL JOB & FRITID
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Bestilling:
Bestilling af varer kan foregå via et
konsulentbesøg, webshop, mail eller telefon,
ligesom du er velkommen til at besøge vores
hovedafdeling i Bredsten.

Webshop: Du kan se og bestille alle vores
produkter og kataloger på vores webshop:
www.reporto.dk
Levering:
REPORTOs normale leveringstid er
ca. 2-5 arbejdsdage.
Fortrydelsesret:
Der er 30 dages returret på varen (dog kun 14
dage på nedsatte varer), regnet fra den dag
de modtages. Hvis du fortryder et køb, skal
du blot returnere varen i samme stand, som
du modtog den.
Når varen er modtaget og godkendt,
refunderes købsprisen (med fradrag af
porto) til din konto indenfor få dage, husk
derfor at oplyse dit registreringsnummer og
kontonummer for bankkonto, hvortil refusion
kan foregå.
Husk også at vedlægge en seddel med
oplysninger om, fra hvem pakken kommer og
vedlæg også kopi af faktura el. ordreseddel.
Ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende
informationer følger pakken. Omkostninger til
returnering skal du selv afholde. Du er også
velkommen til at besøge vores hovedafdeling
i Bredsten.
Ombytning:
REPORTO ombytter gerne din vare betinget
af, at varen returneres i ubrugt stand inden
30 dage (dog kun 14 dage på nedsatte varer),
regnet fra den dag de modtages.
Husk at vedlægge en seddel ved pakken
med oplysninger om, hvilken vare du ønsker
i stedet for, fra hvem pakken kommer og
vedlæg også kopi af faktura el. ordreseddel.
Ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende
informationer følger pakken. Omkostninger til
returnering skal du selv afholde. Du er også
velkommen til at besøge vores hovedafdeling
i Bredsten.
Returneringsadresse:
REPORTO ApS
Industriparken 12A
7182 Bredsten

På vores webshop
www.reporto.dk kan du
også se vores andre kataloger.

Bemærk: Vi modtager ikke varer sendt
ufranko.
Der tages forbehold for udsolgte varer,
prisændringer, leveringssvigt samt trykfejl.
40 ÅR MED SUNDT FODTØJ - FORKÆL DINE FØDDER
www.reporto.dk

RÉPORTO ApS

Industriparken 12a
DK-7182 Bredsten
Tlf.: 7588 1500
CVR. 39442744

Mail: reporto@reporto.com
Webshop: www.reporto.com
Bank:
Middelfart Sparekasse
0757 323 018 75 83

www.reporto.dk

Åbningstider telefon:
Man.-fre.: 8.00-15.00

Åbningstider butik:
Man.-tors: 8.00-15.00
Fredag:
8.00-14.30

REPORTO.DK
SUNDE SKO TIL JOB & FRITID

