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Prestižky se těší velké oblibě již více než tři desetiletí. I to je důvod, proč jsme ke klasické bílé a černé 
přiřadili obuv v denimovém provedení. Polobotka má zcela stejný tvar i střih a je vyrobena z italské kůže 
upravované do vzhledu oblíbené „džínoviny“. Jedná se o přírodní vlasovou kůži doplněnou o plastickou 
ražbu na boku obuvi, v patě nechybí re�exní nápis PRESTIGE.

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály testovány v ITC Zlín
SVRŠEK  .   přírodní usňový (kožený) materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu 
a dlouhou životnost  
.   modrá – vlasová  kůže ve vzhledu DENIMu
PODŠÍVKA  .   textil
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát

Obuv je certi�kována jako usňová (kožená) vstřikovaná pracovní pánská a dámská obuv a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347 : 2012
.  na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům
.  absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)
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PRESTIGE  |  M86808 – 10
bílá kůže  I  vel. 35 – 49  I  šíře G

PRESTIGE  |  M86808 – 60
černá kůže  |  vel. 35 – 49  |  šíře G

PRESTIGE DENIM  |  M86808 – 90
modrá kůže  I  vel. 36 – 49  I  šíře G
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TOGO5

PRESTIGE TOGO  |  M19001 – 60
černý textil  I  vel. 36 – 49  I  šíře G

TEXTIL

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály testovány v ITC Zlín
SVRŠEK  .   prodyšný pružný textil
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   dvoukomponentní polyuretanový nástřik, 
tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát

Obuv je certi�kována jako textilní vstřikovaná pracovní dámská a pánská a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347:2012
.  na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům
.  absorpce energie v oblasti paty

Nový typ obuvi Prestige – TOGO je vyroben z velmi pružného textilu. Kombinace pohodlné, anatomicky 
tvarované podešve s pružným a prodyšným materiálem zaručuje vysoké pohodlí pro téměř každý typ 
chodidla. Pozor na mechanické poškození svršku ostrými předměty. Textil je prodyšný, pevná guma dobře 
drží obuv na noze. Poutko umožňuje lepší nazutí a re�exní značka v patě zvýší Vaši viditelnost ve tmě. Tato 
novinka je pro naši �rmu technologickou revolucí, ještě nikdy jsme nevyráběli celotextilní obuv. 

novinka
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KOTNÍKOVÁ PRESTIGE je ideální volbou při turistice, rekreačním sportu i pro celodenní nošení při práci, 
zejména tam, kde je nutno chránit také kotník. Zimní prestižky jsou předurčeny pro nošení v chladném        
a vlhkém počasí. Celokožené provedení z hydrofobní usně chrání nohy před prochladnutím i promáčením. 
V obuvi je použita teplá úpletová podšívka, která hřeje celé chodidlo. Stélky jsou pro snadnější údržbu          
a vysoušení vyjímatelné. I na této obuvi jsou použity re�exní prvky pro větší bezpečnost na silnici.

Vycházková obuv PRESTIGE AIR je určena pro každodenní nošení. Pohodlí jí dává kvalitní přírodní mate- 
riál – měkký semiš s hebkým vlasovým povrchem. Volnější střih a pohodlná podešev PRESTIGE dělají            
z tohoto modelu ideální vycházkovou obuv do města. Semišový materiál ošetřujeme bezbarvým impreg-
načním sprejem a gumovými kartáčky. Obojí lze u nás zakoupit.

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály testovány v ITC Zlín
SVRŠEK  .   semišová polobotka – semiš (velur), kůže broušená po rubu
Kotník – přírodní usňový (kožený) materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu a dlouhou 
životnost, u zimní obuvi s hydrofobní úpravou.
PODŠÍVKA  .   textil v černé barvě
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát
U hnědé barvy může vypadat melírovaně.

PRESTIGE AIR  |  M20030 – 85
tmavě šedý semiš  I  vel. 37 – 49  I  šíře G

PRESTIGE AIR  |  M20030 – 48
hnědý semiš  I  vel. 37 – 47  I  šíře G

Obuv je certi�kována jako usňová (kožená) vstřikovaná pracovní pánská a dámská obuv a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347 : 2012   .   na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům   .   absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)
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PRESTIGE KOTNÍK  |  M56810 – 60
černá kůže  I  vel. 37 – 49  I  šíře G

PRESTIGE KOTNÍK ZIMNÍ  |  M96001 – 60
černá kůže  I  vel. 37 – 49  I  šíře G

KATALOG 2021
moleda.cz  |  prestizky.cz

novinka
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Zapínání na suchý zip (velcro) umožňuje pohodlnější obouvání naší obuvi. Pro všechny typy prestižek 
používáme suché zipy nejvyšší kvality. Při výběru obuvi nezapomínejte na šířkový parametr!

Obuv je certi�kována jako usňová (kožená) vstřikovaná pracovní pánská a dámská obuv a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347 : 2012
.  na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům
.  absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály testovány v ITC Zlín
SVRŠEK  .   přírodní usňový (kožený) materiál opatřený polyuretanovou fólií pro snadnou údržbu 
a dlouhou životnost doplněný odolným textilem   .   modrá – vlasová kůže ve vzhledu DENIMu
PODŠÍVKA  .   textil
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát



nový vzhled
v prodeji od února 2021

nový vzhled
v prodeji od dubna 2021
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PRESTIGE  |  M86810 – 10
bílá kůže  I  vel. 35 – 46  I  šíře G

PRESTIGE  |  M86810 – 60
černá kůže  I  vel. 35 – 49  I  šíře G

Běžná šířka G – standardní
označuje nejčastěji používanou 
šířku obuvi v ČR

PRESTIGE DENIM  |  M40810 – 90
modrá kůže  I  vel. 35 – 48  I  šíře H

PRESTIGE  |  M40810 – 60
černá kůže  I  vel. 37 – 48  I  šíře H

Větší šířka H – širší obuv
vhodná pro širší chodidlo, nebo při výskytu 
kloubků. Ze zkušeností našich zákazníků 
víme, že denimová obuv na suché 
zipy je nejširší z celé naší nabídky.

KATALOG 2021
moleda.cz  |  prestizky.cz
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Sportovně laděný model nabízí všechny přednosti oblíbené obuvi PRESTIGE a navíc zaujme krásným 
nadčasovým designem. Pro výrobu jsme zvolili kvalitní vstupní  materiály v atraktivních barvách, obuv si 
tak oblíbila i mladší generace. Model SPORT se vyznačuje širším střihem a nižší podešví, která zajistí vyšší 
stabilitu došlapu při sportovních aktivitách i běžném celodenním nošení. Obuv je šitá v šíři H, proto ji 
doporučujeme zákazníkům s širším chodidlem.

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály testovány v ITC Zlín
SVRŠEK  .   přírodní usňový (kožený) materiál opatřený polyuretanovou fólií 
pro snadnou údržbu a dlouhou životnost 
PODŠÍVKA  .   textil
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát

Obuv je certi�kována jako usňová (kožená) vstřikovaná pracovní pánská a dámská obuv a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347 : 2012
.  na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům
.  absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)
.  v celobílém provedení je obuv antistatická a splňuje požadavky norem ESD na ochranu před elektrostatickým výbojem



novinka
v prodeji od dubna 2021

SPORT11

PRESTIGE SPORT  |  M40020 – 30
červená kůže  I  vel. 35 – 45  I  šíře H

PRESTIGE SPORT  |  M40020 – 60
černá kůže  I  vel. 35 – 48  I  šíře H

Obuv šířky H 
doporučujeme také 
pro širší chodidlo.

PRESTIGE SPORT  |  M40020 – 16
bíločerná kůže  I  vel. 35 – 48  I  šíře H

PRESTIGE SPORT ESD  |  M40020 – 11
bílá kůže  I  vel. 37 – 45  I  šíře H

KATALOG 2021
moleda.cz  |  prestizky.cz



Zdravá obuv i pro naše studenty . . .
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PRESTIGE PREZOUVÁK  |  M60001 – 90
modrá kůže  I  vel. 37 – 40  I  šíře G

PRESTIGE PREZOUVÁK  |  M60001 – 90
modrá kůže  |  vel. 41 – 45  |  šíře G

Nová limitovaná edice prestižek určena pro zdravé přezouvání nejen našich školáků. Kvalitní pohodlná 
podešev podporuje zdravé chodidlo i při celodenním pohybu na tvrdém povrchu (např. na dlažbách, beto- 
nových průmyslových površích, ...). V obuvi je vyjímatelná stélka, kterou lze snadno vysušit, případně 
vyměnit. Tento typ obuvi doporučujeme především zákazníkům s užším chodidlem.

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály certi�kované v akreditované zkušebně
SVRŠEK  .   modrá – vlasová kůže ve vzhledu DENIMu 
PODŠÍVKA  .   kvalitní bavlněný kepr
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát

Obuv vyrábíme v limitovaných sériích, které se mohou v průběhu roku měnit jak ve vzhledu, tak v nabízených 
velikostech. Aktuální nabídku naleznete na našem webu www.moleda.cz
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PRESTIGE LETNÍ  |  M13001 – 77
modrý semiš  I  vel. 36 – 48  I  šíře H

PRESTIGE LETNÍ  |  M13001 – 48
hnědý semiš  I  vel. 37 – 48  I  šíře H

PRESTIGE LETNÍ  |  M13001 – 85
tmavě šedý semiš  I  vel. 37 – 48  I  šíře H

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály certi�kované v akreditované zkušebně
SVRŠEK  .   semiš –  přírodní hovězí kůže broušená po rubu, vlas zůstává na povrchu. Pro ošetřování používáme 
impregnační voduodpuzující sprej, nejlépe bezbarvý. Obuv ošetřujeme speciálními gumovými kartáčky, 
obojí lze u nás zakoupit.  
PODŠÍVKA  .   kvalitní textilní úplet  
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly a šetřící pohybový aparát

Obuv je certi�kována jako usňová (kožená) vstřikovaná pracovní pánská a dámská obuv a splňuje požadavky:
.  na bezpečnost a ochranu zdraví dle ČSN EN ISO 20347 : 2012  .  na odolnost proti uklouznutí (SRA)
.  na odolnost podešve proti palivovým olejům  .  absorpce energie v oblasti paty (tlumí nárazy)

Pro LETNÍ model PRESTIGE jsme zvolili měkký semišový materiál a prodyšný střih. Osvědčená polyuretanová 
podešev se postará o tlumení rázů při došlapu ať už letní prestižky nosíte ve městě, nebo při práci v hale.
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Na obuvi pro DĚTI najdete ty nejkvalitnější materiály, je velmi pohodlná a splňuje veškeré požadavky pro 
zdravé obouvání dětí. Dětská prestižka se skvěle hodí jako obuv pro denní nošení, volný čas i rekreační 
sport. Na patě najdete re�exní značku PRESTIGE pro větší bezpečnost dětí na silnicích a v šeru.

POUŽITÉ MATERIÁLY  .   zdravotně nezávadné materiály certi�kované v akreditované zkušebně
SVRŠEK  .   přírodní materiál z hovězí kůže na povrchu opatřený PUR fólií pro snadnou údržbu a dlouhou životnost 
doplněný odolným textilem
PODŠÍVKA  .   textil
PODEŠEV A MEZIPODEŠEV  .   polyuretan tlumící nášlapné síly

Velikosti 27 – 34 vyrábíme v šířce G, která je nejběžnější šířkou chodidla v České republice. U tohoto modelu jsme 
se rozhodli pro zařazení větších velikostí 35 a 36, které jsou vyráběny ve větší šířce H tak, aby obuv vyhovovala také 
dětem s širším chodidlem. Zapínání na suchý zip pomůže jednoduše přizpůsobit šířku boty chodidlu dítěte.

PRESTIGE DĚTI  |  M56020 – 12
bílá kůže  I  vel. 27 – 36  I  šíře G, H

PRESTIGE DĚTI  |  M56020 – 65
černá kůže  I  vel. 27 – 36  I  šíře G, H

Správně padnoucí dětská bota má být 
vpředu před prsty delší o 12 – 15 mm. 
Část nadměrku slouží pro volný pohyb prstů, 
část pro zdravý růst nohy. 



výroba a prodej obuvi PRESTIGE

MOLEDA, a. s., K Farmě 497, 763 14  Zlín – Štípa, tel.: 573 776 612, e-mail: obchod@moleda.cz, www.moleda.cz

Obuv Prestige stále 
vyrábí česká �rma Moleda ve Zlíně.
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