FORT SPUMA
Mais conforto e segurança para seus pés

Fort Spuma é sinônimo de qualidade
em palmilhas e acessórios para
calçados.
Nosso portfólio contempla as linhas:
Clássica, Gel/Silicone, Comfort e
Terapêutica.
Veja nosso catálogo de produtos e
faça já seu pedido.

Tel.:+55 11 2272.1235 • www.fortspuma.com.br

2015V.1

Linha

CLÁSSICA
PALMILHA COMUM

PALMILHA VENTILADA

PALMILHA FORT FIT PRETA
(RECORTÁVEL)

Palmilha para ½ ponto e
conforto.

Deixa seu calçado mais
arejado.

Palmilha recortável de ajuste
e ½ ponto.

Adaptável para
qualquer calçado.

Feminino:
tamanho único (nº33/40)

Feminino: 33 ao 42
Masculino: 33 ao 48

Indicado para
½ ponto e
adaptável
para qualquer
calçado.

Cores: branco e preto
Material: Espuma

Feminino: 33 ao 42
Masculino: 33 ao 48

Cor: preto

Masculino:
tamanho único (nº 37/44)

Cores: branco e preto
Material: Espuma

PALMILHA FIT ANTIBACTÉRIA
(RECORTÁVEL)

PALMILHA SUPER
RESISTENTE

1/2 PALMILHA FRONTAL

Palmilha recortável de ajuste
e ½ ponto.

Sua exclusiva formulação alia: resistência,
leveza, conforto e durabilidade.

Palmilha de ajuste para
calçados abertos e fechados.

Feminino:

Adaptável em qualquer
calçado, substitui a
palmilha original.

Conforto para pés
finos e magros.

tamanho único (nº33/40)

Masculino:
tamanho único (nº 37/44)

Numeração: 33 ao 48

Cor: branca

Cor: Cinza

Ref: FT 03

Tamanhos:
P = 33 ao 35
M = 36 e 37
G = 38 ao 40
Cores: branco e preto

PALMILHA ESPORTIVA
Palmilha desenvolvida
especialmente para tênis.
Associada à palmilha
original, aumenta o
conforto e reduz o
impacto nas práticas
esportivas.
Numeração:
33/4 | 35/6 | 37/8
39/0 | 41/2 | 43/4
45/6

1/2 PALMILHA ADESIVA

PROTETOR DE CALCANHAR
AQUILES

Ref.: FT 02

Ref.: FT 01

½ palmilha é discreta
e adesiva. Aumenta o
conforto, ideal para
pessoas que usam
salto alto ou
permanecem
muito tempo em pé.

Proteção e conforto. Evita atrito e formação
de bolhas no calcanhar.

Evita o deslizamento
causados pela
transpiração.

Cor: cinza

Conforto para pés
finos e magros.
Não aparece em
sandálias e calçados
modelo chanel.
Tamanho: Único
Cores: preto e bege

Ajusta perfeitamente o calçado junto ao
calcanhar.
Ideal para ajuste
de calçados
estilo peep toe.
Tamanho: Único
Cores: bege e preto

TERAPEUTICA

CLÁSSICA

Palmilha
Magnética

ALMOFADA PLANTAR ESPUMA
Ref.: FT 04
Proteção para a planta dos pés.

MAGNÉTICA INSOLE

Alivia as dores causadas por calosidades
e enfermidades na região do metatarso.
Tamanho: Único
Cor: Branco

PROTETOR DE CALOSIDADE
Ref: FS 02
Adesivo em espuma.
Alívio e conforto imediato em qualquer
ponto dolorido dos pés provocado por
calosidades, joanetes ou desconforto
do calçado.
Tamanhos: P e G

A Palmilha Magnética foi criada
com bases na técnica milenar da
medicina oriental DO-IN.
Os pontos de relevo e imãs da
Palmilha Magnética age de
acordo com a reflexoterapia,
massageando a planta dos pés
através da pressão em ponto
específicos, fazendo com que os
sistemas do organismo, como um
todo, entrem em equilíbrio,
estimulam os vasos sanguíneos,
proporcionando sensíveis melhoras
na circulação, alívio das tensões e
redução do estresse.
Numeração: 32/4 | 35/7 | 38/0 | 41/3| 44/5

ANTI-DERRAPANTE

Cor: Cinza

Para solados liso e de couro.
Evita escorregões, proporcionando
maior segurança em pisos lisos.
Tamanho: Único
Cores: bege e preto

INFANTIL
SPALMILHA KIDSS

Ideal para ajustes dos calçados infantis.
Possui ação anti-bacteriana, anti-odor, macias e laváveis.
Adaptável para qualquer calçado. Ideal para ajuste do calçado.
Numeração: 22 ao 33
Cores: sob consulta

+ 55 11

2272.1235

www.fortspuma.com.br

PALMILHA FORT COMFORT
SOCIAL

PALMILHA FORT COMFORT
FEMININA

PALMILHA FORT COMFORT
ESPORTIVA

Palmilha inteligente, adaptase a qualquer calçado.

Palmilha inteligente, adaptase a qualquer calçado.

Ajuste do ½ ponto e
conforto.

Ajuste do ½ ponto e
conforto.

Durável e baixa deformação.

Durável e baixa deformação.

Mantém seus pés sempre
secos.

Numeração:
36/8 | 39/0 | 41/4 | 45\7

Numeração:
33/4 | 35/6 | 37/8 | 39/0

Numeração:
36/8 | 39/0 | 41/4

Cor: Preto

Cor: Bege

Cor: Preto

½ PALMILHA COMFORT FULL

PROTETOR DE CALCANHAR
AQUILES COMFORT (FULL)

Ref. FS 09

Ref. FS 08

½ palmilha discreta e conforto total. Evita o
deslizamento dos pés.

Conforto total.

Facilita o calce, ideal para pessoas que usam
salto e permanecem muito tempo em pé.
Tamanho: Único

Ajusta os calçados no calcanhar, impedindo
que ele saia.
O protetor de calcanhar Aquiles Full Comfort,
reduz o atrito, evitando
bolhas e ferimentos.

Modelos: Alto e Baixo
Tamanho: Único
Cores: Bege e Preto
Cores: Bege e Preto

Substitui a palmilha de
qualquer calçado esportivo,
melhora seu conforto e
diminui o impacto.

100% Silicone

Fort Fit Gel

Calcanheira
Ponto Azul / Rosa

Ref. FS 20

Ref. FS 22

Ref.: FS 18

Desenvolvida com parcial elevação no
calcanhar e planta dos pés que proporciona
alívio das sensações dolorosas e redução de
impactos.

Palmilha plana de anti-impacto e recortável.

Calcanheira com ponto azul e rosa, em gel,
que alivia o impacto e a pressão no
calcanhar.

Ajusta todos os tipos de calçados e tênis.

Ideal para práticas esportivas.

Conforto total para os pés, lavável e antitranspirante.

Numeração:
33/4 | 35/6 | 37/8 | 39/0 | 41/2 | 43/4

Tamanho: Único

Ponto Rosa :
Tamanho P
Ponto Azul:
tamanhos M / G

Numeração: 36 ao 44

Mini Pastilhas
de Conforto

Ref.: FS01
Almofadas invisíveis,
finas, reutilizáveis
que aliviam as
pressões e atritos
provocados pelo
calçado.

SILICONE/GEL
Protetor Tubo

Gel

Ref.: FS 12

Apoio Plantar Gel
(Bico Fino)

Ref.: FS 15

Proteção tubular para dedos. Conforto para
unhas e calos.

Conforto e bem estar
para as plantas dos
pés, no formato
arredondado

Tamanho: Único
Tamanho: Único

Confortável, macio
e lavável.
Tamanho: Único
Cores: Incolor e Pele

Almofada Plantar
Gel

Protetor de
Joanete

Ref.: FS05

Ref.: FS 13

Macia, confortável e invisível. Ideal para ser
usado com salto alto, evitando que seus pés
escorreguem para frente.

Protege do atrito e da pressão provocada
pelos calçados.
Proporciona alívio imediato das dores.

Absorve o choque nas plantas dos pés.
Macio, discreto, confortável e lavável.
Pode ser usada em
calçados abertos ou
fechados.

Disponíveis nos modelos:
 Bico fino e largo
 Com ou sem adesivo

(Bico Redondo)

Ref.: FS 16
Conforto e bem estar
para a planta dos pés,
formato bico fino

Alivia e protege
contra pressão e
atrito exercida pelos
calçados.

Apoio Plantar Gel

Tamanho: Único

SILICONE/GEL
Calcanheira Silicone

Calcanheira Fort

Ref.: FS 17

Ref.: FS 19

100% silicone.
Diminui o impacto ao caminhar e na prática
de esportes.
Previne lesões.
Alívio das dores musculares.
Ideal para esporão de calcâneo.

As calcanheiras Fort Foot são desenvolvidas
com produtos de alta qualidade, a fim de
diminuir o impacto e a pressão sob
calcanhar.

Tamanhos: P / M / G

Foot

Corretivo
para Joanete
Ref.: FS 14
Prevenção e tratamento do joanete
(Halluz Valgus).
Gel macio e confortável.

São confortáveis, leves e anatômicos.
Alivia o cansaço da coluna, pernas e joelhos.

Alivia o atrito e evita a sobreposição dos
dedos.

Adaptável em qualquer calçado ou tênis.

Tamanhos: P / M / G

Tamanhos: P / M / G

Protetor

de Joanete

Mini Protetor
de Joanete

Calcanheira Cal

Fine

Ref.: FS 11

Ref: FS 10

Ref.: FS 07

Protege do atrito e da pressão provocados
pelos calçados, proporcionando alívio
imediato das dores

Protege do atrito e da pressão provocados
pelos calçados, proporcionando alívio
imediato das dores

Calcanheira de gel silicone com adesivo.
Discreta, com traseiro baixo.

Proporciona alívio imediato das dores.

Proporciona alívio imediato das dores.

Macio, discreto,
confortável e lavável.
Tamanho: Único

Ideal para ser usada em sapatos ou
sandálias de salto alto.
Possui adesivo, alto colante, reutilizável.

Macio, discreto,
confortável e
lavável.

Alivia o cansaço da coluna, pernas e joelhos.
Modelos:
Feminino e Masculino

SILICONE/GEL
Protetor de Calcanhar

Aquiles Gel
Ref.: FS 06

Almofada Plantar Gel
com Protetor de Tiras
Ref.: FS 04

Protetor gel autoadesivo.

Ideal para sandálias com tiras, protege entre os
dedos.
Ideal para ajustar os calçados
no calcanhar, impedindo que ele
saia.
O protetor de calcanhar
Aquiles Gel, reduz atrito,
evitando bolhas e ferimentos.
Tamanho: Único
Cor: Transparente

Invisível. Antiderrapante interno.

Conforto total para
sandálias.
Tamanho: Único
Cor: Transparente

Linha

ACESSÓRIOS

CADARÇOS
F03 - Roliço

F02 - Chato / AllStar
Cadarço chato para tênis
(AllStar), sapatenis e chuteiras.

Cadarço redondo para sapatos,
botas e sapatênis.

Tamanhos: 60cm/90cm/1,20m/1,50m
Material: algodão
Cores: sob consulta

Tamanhos: 60cm/90cm/1,20m /1,50m
Material: poliester
Cores: sob consulta

F04 – Fino/Social
Cadarço redondo (fino).

F05 – Fino/Encerado
Cadarço redondo (fino) encerado
para sapato.

Modelo: social

F08 - Tenis
Modelo para tênis (Nike, Adidas, Reebok,
entre outros)

Modelo: social
Tamanhos:60cm/70cm/90cm/1,20m
Material: poliester
Cores: sob consulta

Tamanhos: 90 cm / 1,20m
Material: poliester
Cores: sob consulta

Skate

Coturno

Cadarço modelo largo.

Cadarço para coturnos.

Tamanho: 1,20 m

Tamanho: 1,50m

Tamanhos:
90 cm / 1,20m

Material: algodão
Cores: sob consulta

Cores:
sob consulta

MOD.
01

MOD.
02

LUXO 4

LUXO 5

MOD.
06

18 CM

23CM

27 CM

51 CM

47 CM

CALÇADEIRAS
Conheça os vários modelos de
calçadeiras da Fort Spuma.

Linha

PRESERVAÇÃO & LIMPEZA
LIMPEZALIMPEZA
FORMA MODELADORA

LASSEADOR PARA
CALÇADOS

PRESERV COURO
Protege, conserva, hidrata e amacia.

Mantém os sapatos com aparência de novos.

Utilizado para lassear e amaciar
calçados de couro.

Modelos: Feminino, Masculino e Extra
Aplicar na parte interna do
calçado antes de usá-lo,
sem encharcar.

POLIDOR DE CALÇADO

Esta esponja contém uma fórmula especial
que dá brilho e protege artigos de couro
natural e sintético de qualquer cor.
Brilho fácil e instantâneo.

Material:
Espuma
com silicone.

*Opção de Personalização.

Sua ação rejuvenece o couro e revigora suas
fibras evitando o ressecamento e rachaduras,
proporcionando maior maciez
e flexibilidade.

Repetir a operação sempre
que necessário.

Mantém o aspecto
sempre novo de sapatos,
sandálias, botas, bolsas,
cintos e jaquetas.

Caixa com 12 unidades

Caixas com 12 unidades

IMPERMEABILIZANTE

Para camurça
e nobuck

FORT LIMP – ROLO ADESIVO

Rolo adesivo.
Elimina pó, pêlos e
fiapos de tecidos,
sem danificá-los.

PRESERVAÇÃO&
LIMPEZA

ESCOVAS
MOD. 01

MOD. 05

MOD. 06

Escova lustro pequena para calçados de
couro ou similar.

Escova lustro grande para limpeza de
calçados em couro ou similar.

Escova para aplicação de graxa e
produtos de conservação

Dimensões:
12,5 x 4cm

Dimensões:
18 x 5,5 cm

Material: Crina

Material:
Crina

MOD. 08

Material:
Crina

MOD. 09

Escova com cabo para calçados de
nobuck ou similar.

Escova sem cabo para limpeza de
nobuck ou similar.

Material: Latão

Material: Latão

+ 55 11

2272-1235 ∙ 2274-8941

www.fortspuma.com.br
Horário de funcionamento:
08:00 às 17:00 (segunda a quinta-feira)
08:00 às 16:00 (sexta-feira)

