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Besøg vores webshop  

reporto.dk
og se vores udvalg  
af sundt fodtøj til  

job og fritid

MERRELL  kr. 749,-
San Remo  II sandal med Q-forms pude-
system i sålen, der giver en solid støtte, 
affjedrende og blød skum- 
indersål, aegis anti-bakteriel foring, 
stødabsorberende Air Cushion i hælen og 
affjedrende gummi-ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42
  

MERRELL kr. 749,-
Siena sandal med Q-Forms pude- 
system i sålen der giver en solid  
støtte, stødabsorberende Air Cushion, ae-
gis anti-bakteriel foring, aftagelig bagrem 
og affjedrende gummi-ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42
 

  145493-sort    409443-rosa     364293-sort
  

LEGERO kr. 799,-
Meget let sandal med G-læst, komfort indlægssål og fleksibel PU ydersål.

  Str. 36-37-38-39-40-41-42
  Str. 36-37-38-39-40-41-42-43

  732023-lys grøn        732653-blå        732093-sort

  500303-brun

MERRELL  kr. 799,-
Huntington Sport Convert sandal med 
justarbare remme, air chusion stødabsor-
bering i hælen og EVA mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Læder

Se flere modeller og farver på www.reporto.dk

CAPRICE kr. 599,- 

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

  287007-gul    287093-sort 

SKECHERS kr. 799,-
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

  140293-sort   140223-grøn 

  272483-lys   272893-sort

  122823-grøn

ARA kr. 749,-
Sandal med super blød indersål, G-læst 
og fleksibel ydersål
Str. 36-37-38-39-40-41-42

  122953-blå             122983-lys

ARA kr. 599,-
Sandal med G-læst, 2 cm kilehæl  og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

MERRELL kr. 699,-
Terran 3 Cush sandal med Q-forms 
pudesystem i sålen, der giver solid 
støtte, affjedrende og blød skumindersål, 
stødabsorberende Air Cushion i hælen og 
gummi-ydersål.
Str. 37-38-39-40-41-42

  421033-hvid    421091-sort

GREEN COMFORT kr. 799,-
Komfortabel sandal i børstet læder og 
lycra. Med regulerbare remme og 4,5 mm 
energySole.

Str. 36-37-38-39-40-41-42
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SOMMER
SOL OG

SANDALER

ROHDE kr. 449,-
Tåsandal med korkfodseng og ekstra 
skum i dæksålen.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42

  586443-rød 
  586483-guld        586453-multi

  622223-grøn      622293-sort

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                  
 Str.  35-36-37-38-39-40-41-42

  559453-blå     559423-grøn
  559493-sort

  621207-gul   621293 -sort     621283-nude  

ROHDE kr. 399,-  
Ekstem let, sandal i læder med to remme og spænder for justering. Kork bund og PU ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

  586253-blå   586243-rød

ROHDE kr. 499,- 
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

  586293-sort   586283-gylden

ROHDE kr. 499,- 
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

Se flere modeller og farver på www.reporto.dk

  563103-brun    563193-sort

ROHDE kr. 395,-  
Klassisk sandal med to remme og spæn-
der, der gør det muligt at  
tilpasse sandalen. Med korkfodseng og 
ekstra skum i dæksålen.
Str.  35-36-37-38-39-40-41-42-43

Læder

SOMMER SOL OG SANDALER

ROHDE kr. 399,- 

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

  552193-sort

ROHDE  kr. 599,-
Sandal med kilehæl, G-læst og 
fleksibel ydersål
Str. 37-38-39-40-41-42

BIRKENSTOCK kr. 699,-
GIZEH sandal med formstøbt 
korkfodseng med forfodsløft, 
tågrebs- og svangstøtte.
Str. 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

 043691-sort   051791-sort      051731-hvid 

     051793-sort     051733-hvid

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
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  243153-blå

CAPRICE kr. 499,-
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 kr. 399,-
Jana fashion sko med H-læst,  
4,5 cm hæl og fleksibel ydesål.
Str. 37½-38-38½-39-40½

 237317-grå    246523-grøn                                                246553-blå

CAPRICE kr. 499,-
Hyttesko med G-læst og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Læder

  123283-taupe/sølv

ARA kr. 949,-
Hyttesko med hulmønster, H-læst og 
fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

Se flere modeller og farver på www.reporto.dk

LEGERO kr. 899,-
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.
Str. 37-37½-38-38½-39-39½-40-41-42
             

JANA kr. 499,-
Smart sneaker med goretex, snøre, udtagelig indersål, H-læst og fleksibel ydersål.
Str. 37-38-39-40-41

  162853-lys blå   215853-blå

LEGERO kr. 899,-
Meget let hyttesko med elastik, 
Med udtagelig anatomisk formet indlægs-
sål. G-læst og fleksibel PU ydersål.
Str. 37-37,5-38-38,5-39-39,5-40-41-42

Besøg vores webshop  

reporto.dk
og se vores udvalg  
af sundt fodtøj til  

job og fritid

 237393-sort 

  640093-sort

JACO kr. 699,- 
Marina sko med blød udtagelig 
indlægssål, elastik ved vristen, let 
og fleksibel PU ydersål.
Str. 36-36½-37-37½-38-38½-39-
39½-40-41-42

  843093-sort
         
TAMARIS COMFORT kr. 799,-                 
Natural sko med H-læst, 4 cm hæl, udtagelig 
og blød indersål, anti-chok stødabsorbering i 
hælen og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42 

  122793-sort 

ARA kr. 499,-
Sandal med H-læst, 2 cm kilehæl  
og fleksibel ydersål.
Str. 36-37-38-38-39-40-41+

  224053-blå
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  149423-grøn   149451-blå                                             

SKECHERS kr. 899,-
Womens Arch Fit Infinity Cool med 
overdel i blød mesh, udtagelig Arch Fit 
indersål og stødabsorberende mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41

  149793-sort  124783-natur

SKECHERS kr. 999,-
Womens Arch Fit Comfy Wave med udtagelig Arch Fit indersål og stødabsorberende mellemsål.
Str. 36-37-38-39-40-41

  124740-pink
 

Se flere modeller og farver på www.reporto.dk

  672243-blomme

MERRELL  kr. 1099,-
Moab Flight Burgundy. Overdel  i 70% 
genanvendeligt mesh. Med komfortabel 
indersål og fleksibel vibram ydersål.

Str.-37-38-39-40-41

 681007-orange

MERRELL  kr. 1099,-
Moab Flight Tangarine.  Løbesko med 
udtaglig indersål og ydersål med Trail 
profil.
Str. 37-38-39-40-41-42

MERRELL kr. 899,-
Fly Strike Monument. Løbesko med 
udtagelig indersål og ydersål med trail 
profil.

Str. 37-38-39-40-41-42

  676143-lilla  

SKECHERS kr. 799,-
Womens GOwalk Joy, sneaker med ånd-
bar og fleksibel overdel i mesh, elestik 
snøre og støddæmpende Air Cooled 
memory Foam indersål.
Str. 36-37-38-39-40-41

   149350-blå

SKECHERS  kr. 1099,-
Womens Max Cushioning Arch Fit sko 
med ekstra stødabsorbering og Arch 
Fit indersål. Overdel i mesh tekstil og 
goodyear ydersål.

Str. 37-38-39-40-41

  128317-grå

SKECHERS kr. 799,-
Womens Flex Appeal 4.0 brilliant View
Komfortabel sneaker med Air Cooled 
Menory Foam indlægssål.
Str. 36-37-38-39-40-41

SKECHERS kr. 799,-
Womens GOwalk Joy, sneaker med ånd-
bar og fleksibel overdel i mesh, elestik 
snøre og støddæmpende Air Cooled 
memory Foam indersål.
Str. 36-37-38-39-40-41

  149433-hvid      149893-sort

SKECHERS kr. 999,-   
Womens DLux Fitness sneaker der kan 
bruges både til hverdag og fitness. Med 
fast og letstødabsorberende sål. Ekstra 
rummelig ved forfoden og tilsluttende ved 
anklen. Indersål af Memory Foam.
Str. 36-37-38-39-40-41
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  194083-beige

  194093-sort    

ROHDE kr. 395,-
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

  201093-sort   

 948053-sort

PODOWELL kr. 699,-
Terapisandal med justerbar velcro- 
lukning der kan tilpasses foden så  
der er god plads til hævede fødder, indlæg 
og forbindinger. Vaskbar skum-indlægssål 
og fleksibel PU ydersål. 
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46

 713017-grå

HAFLINGER kr. 499,-
Haflinger hjemmesko i uld og med formstøbt 
korkfodseng og gummi- 
ydersål.
Str. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-
46-47-48

Læder

Forkæl dine fødder

 912053-sort

PODOWELL kr. 599,-
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. 36-37-38-39-40-41-42-43-44-
45-46-47-48

  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

Se alle modeller og farver på www.reporto.dk

Besøg vores webshop  

reporto.dk
og se vores udvalg  
af sundt fodtøj til  

job og fritid

 427193-sort

ARCOPEDICO kr. 699,-
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

ARCOPEDICO kr. 899,-
Ballerina i lytech og med elastik over vristen, der gør, at skoen sidder godt. Letvægt-
sydersål og udtagelig indersål .

Vaskbar ved 30 grader i maskine.
Str. 36-37-38-39-40-41-42

  444693-sort                                                    444683-taupe 427143-rød   
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 362017-grå 

MERRELL kr. 899,-
Accentor 2 Vent WP Charoal sko med 
vandtæt membran der lukker vand ude.

Overdel i ruskind og mesh. Udtagelig 
indersål og air chusion ydersål.
Str. 42-43-44-45-46

 669853-blå

MERRELL kr. 899,-
Fly Strike blue. Overdel i mesh, letvægts 
EVA mellemsål og gummiydersål med et 
godt grip.
Str. 42-43-44-45-46-47

 339393-sort

MERRELL kr. 899,-
Anvik 2 WP vandafvisende sko med 
skridhæmmende ydersål og åndbart 
inderfor.
Str. 41-42-43-44-45-46-47-48

  232017-grå

SKECHERS kr. 799,-
Mens Relaxed Fit DLux Walker Pensive. 
Overdel i mesh, stødabsorberende mellesål 
og fleksibel ydersål. Relaxed Fit pasform 
der giver masser af rummelighed.
Str.  41- 42-43-44-45-46-47,5

  593093-sort

ROHDE kr. 749,-
Sandal med form indersål, 

affjedrende og fleksibel PU ydersål.
Str. 41-42-43-44-45-46

  592093-sort
  592003-brun   

ROHDE kr. 395,-
Klassisk sandal med to remme og 
spænder. Med korkfodseng og ekstra 
skum i dæksålen.
Str. 40-41-42-43-44-45-46

     051793-sort     051733-hvid

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

 051791-sort      051731-hvid 

Læder

  171093-sort   

ARA kr. 799,-
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

Se alle modeller og farver på www.reporto.dk

  591403-brun   

ROHDE kr. 549,-
Klassisk sandal med to remme og 
spænder. Fleksibel ydersål og ekstra 
skum i dæksålen.
Str. 40-41-42-43-44-45-46

  216493-sort

SKECHERS kr. 899,-
Mens Go Walk Flex. Slip in sko i strækbart 
mesh, Memory Foam indersål og flexsibel 
ydersål.

Str. 41-42-43-44-45-46-47

  668417-grå

MERRELL kr. 1199,-
Moab Flight Monument. Overdel i 
70% genanvendelig mesh. Udetage-
lig indlægssål og vibram ydersål.
Str. 42-43-44-45-46-47

Besøg vores webshop  

reporto.dk
og se vores udvalg  
af sundt fodtøj til  

job og fritid



Handelsbetingelser

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

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.

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

Bemærk: Vi modtager ikke varer sendt 
ufranko.

Der tages forbehold for udsolgte varer, 
prisændringer, leveringssvigt samt trykfejl.

Øvrige 
kataloger 
2023
På vores webshop 
www.reporto.dk kan du 
også se vores andre kataloger. 

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 konsulent-
besøg, 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 konsulen-
ten i jeres område kontakter jer for 
at lave en aftale.

Vores erhvervs-
service dækker 
hele Danmark

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

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

RÉPORTO ApS
Industriparken 12a
DK-7182 Bredsten
Tlf.:  7588 1500
CVR. 43667394

Mail: reporto@reporto.com
Webshop: www.reporto.com

Bank: 
Middelfart Sparekasse 
0757 323 018 75 83 

reporto.dk

Bornholm
Tlf. 2081 9618

Nordjylland
Tlf. 2091 9361

Midtjylland
Tlf. 2231 2110

Syddanmark 
Tlf. 2091 9361

Sjælland & Fyn
Tlf. 2081 9618

SUNDE SKO TIL JOB & FRITID
REPORTO.DK 

2023

www.reporto.dk www.reporto.dk
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reporto.dk
og se vores udvalg  
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SPAR 10 % PÅ DIT NÆSTE KØB AF FRITIDSSKO MED RABATKODEN 
                                 FS2023    kan ikke kombineres med andre rabatter


