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Uma fábrica é uma família que se molda com amor, compromisso,
fidelidade, paixão e muito trabalho! A Adolfo Turrion possui três
pilares básicos e muito fortes em atendimento, vendas on-line
e pós-venda com o Felipe Maia; desenvolvimento de produto,
produção e qualidade com o Helio Machado de Souza Júnior
e o marketing, private label e mercado externo com o Marco
Antonio Jordão.
Viemos para ficar, fabricar e oferecer o melhor sapato com o
preço justo para os nossos amigos clientes!
O conceito de fabricação nos moldes do LEE - Laboratório
Estilo Europeu que determinou as bases para a fábrica própria
foram concebidos por Adolfo Turrion Salmerón, empresário
e empreendedor espanhol nascido em Madrid na Espanha em
1972, que acumulou uma vivência multicultural de sua criação
em diferentes países, sempre transformando ideias em projetos
factíveis.
Com uma unidade fabril instalada em Franca, estado de São
Paulo, a Adolfo Turrion produz e comercializa sapatos de qualidade com preço justo desde 2018. Seu e-commerce ágil
- adolfoturrion.com - permite o acesso seguro aos clientes, que
são suportados por um atendimento personalizado via Whatsapp
ou telefone. A logística impecável conduz o produto à residência
do consumidor.

A factory is a family that shapes itself with love, commitment,
fidelity, passion and hard work! Adolfo Turrion has three basic pillars and very strong in service, online sales and after-sales with
Felipe Maia; product development, production and quality with
Helio Machado de Souza Júnior and marketing, private label and
foreign market with Marco Antonio Jordão.
We are here to stay, manufacture and offer the best shoes at the
right price for our customer friends!
The concept of manufacturing along the lines of ESL - European
Style Laboratory that laid the foundations for its own factory were
designed by Adolfo Turrion Salmerón, a Spanish businessman and
entrepreneur born in Madrid in Spain in 1972, who accumulated
a multicultural experience of his creation in different countries,
always turning ideas into feasible projects.
With a factory installed in Franca, state of São Paulo, Adolfo Turrion has been producing and selling quality shoes at a fair price
since 2018. Its agile e-commerce - adolfoturrion.com - allows
secure access to customers, who are supported by a personalized
service via Whatsapp or phone. Flawless logistics takes the product
to the consumer’s home.

A marca também possui um show room em São Paulo em parceria com a Kamisaria Zanuto na Praça General Gentil Falcão,
no 49, altura no no 1.000 da Avenida Engenheiro Luís Carlos
Berrini no Brooklin; onde não estão presentes todos os modelos
disponíveis no e-commerce, porém o objetivo do local é ser um
ponto de contato do cliente com o produto.

The brand also has a showroom in São Paulo in partnership with
Kamisaria Zanuto at Praça General Gentil Falcão, no 49, height
no 1,000 from Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini in Brooklin; where not all the models available in e-commerce are present,
but the purpose of the store is to be a point of contact between the
customer and the product.

Motivo de orgulho para todos, a marca acumula mais de 4.000
clientes em apenas 1 ano e quatro meses de operação!

A source of pride for everyone, the brand has over 4,000 customers
in just 1 year and four months of operation!

A combinação única de habilidade técnica e criatividade, firmemente fundamentada no espírito e know-how artesanais, mantendo um valor justo no preço ao consumidor e garantindo a
entrega e o pós-venda - o que chamamos de qualidade 360 - é
a união de produto, time e família que se traduz no carinho e na
honestidade da marca Adolfo Turrion.

The unique combination of technical skill and creativity, firmly
grounded in the artisan spirit and know-how, maintaining a fair price
for the consumer and ensuring delivery and after-sales - what we call
360 quality - is the union of product, team and family that translates into the affection and honesty of the Adolfo Turrion brand.
The products in greatest demand are the classic shoes made of
100% leather uppers with the outer coating in Box leather, the traditional “German chrome” with 17 lines, 100% certified with the Gold
Seal of the Leather Working Group that audits suppliers, granting
a medal rating against the LWG environmental audit protocol.

Os produtos de maior procura são os sapatos clássicos confeccionados em cabedais 100% em couro com o revestimento
externo em couro Box, o tradicional “cromo alemão” com 17
linhas, 100% certificados com o selo Gold da Leather Working
Group que audita fornecedores, outorgando aos mesmos uma
classificação de medalha contra o protocolo de auditoria ambiental da LWG.

Felipe Maia

Paletós: Fabrizio Allur; Camisas: Kamisaria Zanuto;
Calças: Diesel; Lenços de lapela: Louis Vuitton;
Sapatos e cintos: Adolfo Turrion.
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UM POUCO DA HISTÓRIA DO SAPATO

A LITTLE SHOE HISTORY

A criação do sapato se deu como uma consequência natural
da necessidade que o homem sentiu em proteger seus pés do
incômodo de andar sobre pedras e sujeira ou do perigo de pisar
em algum animal peçonhento. Pinturas feitas em cavernas da
Espanha e do sul da França 10 mil anos antes de Cristo mostram
que nessa época (Paleolítico) o homem pré-histórico já fazia uso
de espécies rudimentares de calçados feitos de palha e madeira,
provavelmente o primeiro modelo da história do sapato.

The creation of the shoe occurred as a natural consequence of
the need that man felt to protect his feet from the inconvenience
of walking on rocks and dirt or the danger of stepping on some
venomous animal. Paintings made in caves in Spain and southern
France 10,000 years before Christ show that at that time (Paleolithic) the prehistoric man already used rudimentary species of
shoes made of straw and wood, probably the first model in the
history of the shoe.

Entre os utensílios de pedra dos chamados homens das cavernas
existem vários que serviam para raspar as peles, o que indica que
a arte de curtir o couro é muito antiga.

Among the stone utensils of the so-called cavemen there are
several that used to scrape the skins, which indicates that the art
of tanning leather is very old.

Na Mesopotâmia, região onde hoje é o Iraque eram comuns os
sapatos de couro cru, amarrados aos pés por tiras do mesmo
material. Os coturnos eram símbolos de alta posição social.

In Mesopotamia, the region where Iraq is today, shoes made of
raw leather, tied to the feet by strips of the same material, were
common. The boots were symbols of high social standing.

No Antigo Egito, os sapatos eram feitos de palha, papiro ou
fibra de palmeira. As pessoas os usavam somente quando era
necessário, carregando-os consigo de um lado para o outro.
E isto, claro, era um benefício apenas dos nobres: os faraós, por
exemplo, usavam sandálias adornadas com ouro. Nos hipogeus
egípcios, que eram câmaras subterrâneas usadas para enterros
e que têm idade entre seis e sete mil anos, foram descobertas
pinturas que representavam os diversos estados do preparo do
couro e dos calçados.

In ancient Egypt, shoes were made of straw, papyrus or palm
fiber. People used them only when needed, carrying them around.
And this, of course, was of benefit only to the nobles: the pharaohs,
for example, wore sandals adorned with gold. In the egyptian hypogeus, which were underground chambers used for burials and
aged between six and seven thousand years, paintings were discovered that represented the different states of leather and shoe
preparation.

Nas civilizações grega e romana, o sapato também começou a
ganhar status de diferenciador social.

In the greek and roman civilizations, the shoe also began to gain
status as a social differentiator.

Os gregos lançaram diversos modelos e chegaram a criar os
primeiros calçados especializados para cada pé, direito e esquerdo.
Na Grécia, os escravos eram conhecidos publicamente por não
utilizarem nenhum tipo de cobertura nos pés.
Em Roma, o sapato era um indicador da classe social do indivíduo:
os cônsules usavam calçados brancos, os senadores faziam uso de
sapatos marrons presos por quatro fitas pretas de couro atadas a
dois nós e as legiões utilizavam uma espécie de botas entrelaçadas
de cano curto que descobriam os dedos; compostos por solados
estruturados com tiras de couro amarrados aos pés ou às pernas,
como podem ser observados nos afrescos. Mas a construção era
rudimentar e o design pouco atrativo.
É da cultura muçulmana que se origina o conceito de calçados
como conhecemos hoje em dia. Com a introdução da cultura
árabe na idade média na Europa, o uso de diferentes materiais,
a coloração do couro, as costuras trabalhadas e o design apurado
deram origem a diferentes e inovadores tipos de sapatos, tendo
como base a sapatilha integral com o fechamento das costuras
pela parte de cima, usada tanto por homens como por mulheres.
Já no século XVI na França, na corte de Luís XIV os saltos eram
objetos exclusivamente masculinos, um símbolo de ostentação e
riqueza, onde os homens usavam saltos altíssimos. O rei Luís XV,
devido a sua baixa estatura, encomendava sapatos de salto alto.
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The greeks launched several models and even created the first
specialized shoes for each foot, right and left. In Greece, slaves
were known publicly for not using any type of foot covering.
In Rome, the shoe was an indicator of the individual’s social class:
the consuls wore white shoes, the senators wore brown shoes tied
by four black leather ribbons tied to two knots and the legions wore
a kind of interlocking boots with short ankle boots who discovered
the fingers; composed of structured soles with leather straps tied to
the feet or legs, as can be seen in the frescoes. But the construction
was rudimentary and the design unattractive.
It is from muslim culture that the concept of footwear as we know
it today originates. With the introduction of arab culture in the
Middle Ages in Europe, the use of different materials, the coloring
of the leather, the worked seams and the refined design gave rise
to different and innovative types of shoes, based on the integral
sneaker with the closing of the seams at the top, used by both men
and women.
In the 16th century in France, in the court of Louis XIV, heels were
exclusively male objects, a symbol of ostentation and wealth, where
men wore very high heels. King Louis XV, due to his short stature,
ordered high-heeled shoes.
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A padronização da numeração é de origem inglesa. O rei
Eduardo I foi quem uniformizou as medidas. A primeira
referência conhecida da manufatura do calçado na Inglaterra é
de 1642, quando Thomas Pendleton forneceu quatro mil pares
de sapatos e 600 pares de botas para o exército. As campanhas
militares desta época iniciaram uma demanda substancial por
botas e sapatos.
Os sapatos manufaturados começaram a aparecer durante
o século XVIII, no início da Revolução Industrial. Em meados
do século XIX começaram a surgir as máquinas para auxiliar na
confecção dos calçados mas, só com a máquina de costura o
sapato passou a ser mais acessível.
A partir da quarta década do século XX, grandes mudanças
começaram a acontecer na indústria calçadista, como a troca do
couro pela borracha e pelos materiais sintéticos, principalmente
nos calçados femininos e infantis. Atualmente algumas marcas
de sapato se constituem em símbolos de status social, remetendo
novamente às eras egípcia, grega e romana.
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The standardization of numbering is of English origin. King
Edward I was the one who standardized the measures. The first
known reference for footwear manufacturing in England is from
1642, when Thomas Pendleton supplied the army with four thousand pairs of shoes and 600 pairs of boots. The military campaigns
of this time initiated a substantial demand for boots and shoes.
Manufactured shoes began to appear during the 18th century, at
the beginning of the Industrial Revolution. In the middle of the
19th century, machines to help in the manufacture of shoes began
to appear, but only with the sewing machine did the shoe become
more accessible.
From the fourth decade of the twentieth century, major changes
began to happen in the footwear industry, such as the exchange of
leather for rubber and synthetic materials, especially in women’s
and children’s shoes. Currently, some shoe brands are symbols of
social status, referring back to the egyptian, greek and roman eras.

