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Para além das solas usuais injetadas, também fabrica outras com características 
inovadoras representadas em oito submarcas. A variedade de produtos que compõem as 
diferentes coleções e o desenvolvimento de projetos à medida são o resultado do empenho 

das várias equipas da Vapesol. O sucesso e satisfação dos clientes, assim como a partilha 

de entusiasmo, são trabalhados diariamente porque na Vapesol acredita-se que a 
criatividade não deve ser limitada.

A Vapesol  é uma empresa portuguesa especializada na produção de solas. Fundada em 
1998, o investimento, ao longo do seu desenvolvimento, na melhor tecnologia e inovação de 
produto sempre foram prioridade. Atualmente produz 20.000 pares de solas por dia dos 
seguintes materiais: TPR, TPU, EVA, PRÉ-FABRICADO e outros tipos sustentados em 
preocupações ambientais.

In addition to the usual injected soles, it also manufactures others with innovative features 
represented in eight sub-brands. The variety of products that make up the different 
collections and the development of bespoke designs are the result of the commitment of 

the various Vapesol teams. Customer success and satisfaction, as well as sharing 

enthusiasm, are worked out daily because at Vapesol it is believed that creativity should not 
be limited.

Vapesol is a Portuguese company specialized in the production of soles. Founded in 1998, 
investment throughout its development in the best technology and product innovation has 
always been a priority. It currently produces 20,000 pairs of soles per day from the following 
materials: TPR, TPU, EVA, PREFABRICATED and other types supported by environmental 
concerns. 

VAPESOL    COMPANY´S PRESENTATION

VAPESOL    BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA



A Vapesol possui sistemas de aspiração e tratamento de potenciais poluentes atmosféricos que são 
monitorizados regularmente. As chaminés cumprem todos os requisitos garantindo que não há 
qualquer libertação de poluição para a atmosfera.

ÁGUA

EMBALAMENTO E EXPEDIÇÃO
A Vapesol otimiza o embalamento dos seus produtos. São usadas caixas de cartão reciclado que são 
transportadas após paletização automática com película plástica. Este equipamento permitiu reduzir 
o consumo de plástico para embalagem em cerca de 80%. O enchimento nas capacidades máximas 
das embalagens e dos veículos, aliados a rotas de distribuição otimizadas permitem uma gestão mais 

eficaz do consumo de combustíveis e das emissões de CO2. A Vapesol também faz a recolha nos seus 
clientes das caixas de cartão usadas na embalagem afim de lhes dar uma segunda utilização se 
possível. Caso não seja possível reutilizar as embalagens serão enviadas para reciclagem.

Para além do consumo de energia produzida através de fontes de energia renováveis, com painéis 

fotovoltaicos a Vapesol investe em medidas de racionalização e gestão mais eficiente de consumos, 
como por exemplo através do aproveitamento da luz natural com telhas de luz, da iluminação  LED de 
baixo consumo e de máquinas mais eficientes energeticamente.

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

ENERGIA

Na Vapesol, a preocupação com a sustentabilidade é refletida através dos investimentos contínuos em 
novas soluções que se baseiam na economia circular e permitem reduzir as emissões de CO2. 
Paralelamente a empresa encontra-se a implementar um Sistema de Gestão Ambiental, de acordo 
com os requisitos da Norma ISO 14001:2015 com vista à certificação ambiental.

O processo produtivo na Vapesol utiliza água em regime de recirculação em circuito fechado, pois os 
sistemas de arrefecimento das máquinas de injeção e de acabamento das solas estão instalados de 
forma a reduzir ao máximo o consumo de água. A empresa possui ainda torneiras com temporizador.

RESÍDUOS
Na Vapesol são aplicados os princípios hierárquicos da gestão de resíduos. Quer no processo produtivo 
pela redução, otimização do consumo e reutilização de matéria-prima e outros materiais. Quando não 
é possível prolongar mais o ciclo de vida e a utilização de determinados recursos, estes são 
devidamente segregados e encaminhados para valorização e reciclagem.

SUSTENTABILIDADE



SUSTAINABILITY

At Vapesol, the concern for sustainability is reflected through continuous investments in new 
solutions that are based on the circular economy and allow us to reduce emissions of CO2. At the same 
time, the company is implementing an Environmental Management System in accordance with the 
requirements of ISO 14001: 2015 for environmental certification.

ENERGY

WATER

Vapesol has aspiration and treatment systems for potential air pollutants that are regularly 
monitored. Fireplaces meet all requirements ensuring that there is no release of pollution into the 
atmosphere, as well as maintaining a safe and healthy working environment.

In addition to energy consumption from renewable energy sources, with photovoltaic panels installed 
on the entire roof of the company, Vapesol invests in rationalization measures and more efficient 
management of consumption, such as by harnessing natural light with tiles, low-power LED lighting, 
mostly dimmed with presence sensors, from more energy-efficient machines.

The production process at Vapesol uses closed loop recirculating water, as injection machine cooling 
and sole finishing systems are installed to minimize water consumption. The company has timer 
faucets and makes everyone aware of the sustainable use of water.

ATMOSPHERIC EMISSIONS

WASTE
At Vapesol the hierarchical principles of waste management are applied. Whether in the production 
process by reducing, optimizing consumption and reusing raw materials and other materials. When it 
is no longer possible to extend the life cycle and use of certain resources, they are properly segregated 
and sent for recovery and recycling, promoting the circular economy of materials.

Vapesol optimizes the packaging of its products. Recycled cardboard boxes are used which are 
transported after automatic palletizing with plastic film. This equipment enabled the company to 
reduce its consumption of packaging plastic by about 80%. Filling in maximum packaging and vehicle 
capacities, together with the definition of optimized product distribution routes, enables more efficient 
management of fuel consumption and CO2 emissions into the atmosphere. Vapesol also collects from 
its customers the cardboard boxes used in the packaging in order to be able to give them a second use 
if possible. In case it is not possible to reuse the packages, they will be sent for recycling.

PACKING AND SHIPPING



Na Vapesol, a boa gestão do consumo das matérias-primas é feita com os desperdícios 
provenientes da injeção, também chamados de gitos e solas danificadas a que chamamos 
de reciclagem primária. Com a recuperação a 100% dos diferentes TPR´s e TPU´s, é 
possível que os mesmos sejam injetados tantas vezes quantas necessárias, assegurando 
sempre as características e qualidade no produto final. 
Os processos utilizados para a reutilização/reciclagem dos nossos desperdícios ou 
resíduos industriais são inteiramente mecânicos e aplicam os princípios físicos de 
trituração, aquecimento e extrusão. É importante referir que estes processos físicos ou 
mecânicos apresentam inúmeras vantagens, destacando-se a não libertação de 
poluentes ao longo das várias fases. Para além da conservação dos recursos necessários, 
a transformação de materiais primários facilita a conservação das propriedades físicas, 
químicas e mecânicas do produto final. 

Em oposição ao TPR e TPU, o material EVA, depois de sofrer a primeira expansão, 
normalmente a uma temperatura de 180°, não expande novamente quando submetido a 

um novo processo de extrusão ( ver página 16 EVA C/EVA EM PÓ), a Vapesol é a primeira 

empresa a nível mundial a conseguir reverter este processo. Na Vapesol, procuramos e 
testamos soluções que permitem prolongar o ciclo de vida deste material, reaproveitar e 
reciclar os desperdícios das solas em EVA, obtendo soluções inovadoras e esteticamente 
apelativas.

MATÉRIAS-PRIMAS    CONSUMO SUSTENTÁVEL

TPR E TPU | Reutilização

EVA | Valorização dos desperdícios



At Vapesol, good consumption of raw materials is managed through waste from 
injection, also called gitos and damaged soles which we call primary recycling. With 
the 100% recovery of the different TPRs and TPUs, it is possible that they are 
injected as many times as necessary, always ensuring the characteristics and 
quality of the final product. 
The processes used for the reuse / recycling of our industrial waste  are entirely 
mechanical and apply the physical principles of crushing, heating and extrusion. It 
is important to note that these physical or mechanical processes have numerous 
advantages, notably the release of pollutants throughout the various phases. In 
addition to conserving the necessary resources, the transformation of primary 
materials facilitates the conservation of the physical, chemical and mechanical 
properties of the final product.

In contrast to TPR and TPU, EVA material, after first expansion, usually at a temperature of 
180 °, does not expand again when subjected to a new extrusion process ( see page 16 EVA 

with EVA POWDER), Vapesol is the first company in the world to reverse this process. At 

Vapesol, we continually seek and test solutions that extend the life cycle of this material, 
reuse and recycle waste from EVA soles for innovative and aesthetically appealing 
solutions.

RAW MATERIALS    SUSTAINABLE CONSUMPTION

TPR AND TPU | Reuse

EVA | Waste recovery



A aposta na produção de solas biodegradáveis e solas com compostos recicláveis só veio reforçar 

a estratégia crescente da Vapesol de defesa da sustentabilidade ambiental e da economia 
circular.

 As solas da marca VP SUSTAINABLE reúnem os produtos feitos dos materiais: 

PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

Outras marcas detidas pela Vapesol são a 

VP NATURAL que englobam as solas produzidas à 
base de cortiça e EVA com cortiça.

Como por exemplo solas 
produzidas a partir de milho, 
de celulose ou de cana de 
açúcar.

Bio-based ou bioplásticos
São solas produzidas a partir 
de materiais classificados 
como biodegradáveis de 
a c o r d o  c o m  a  n o r m a 
EN 13432.

Biodegradáveis Recicladas
Solas compostas de matéria-
prima recuperada, reutilizada 
e reciclada, evitando que 
sejam gerados resíduos da 
sua produção reduzindo 
assim a pegada ecológica da 
empresa.



The VP SUSTAINABLE brand soles bring together products made of materials:

The investment in the production of biodegradable soles and soles with recyclable compounds 

only reinforced Vapesol growing strategy to defend environmental sustainability and the circular 
economy.

SUSTAINABLE PRODUCTS

O t h e r  b r a n d s  o w n e d  b y  V a p e s o l  a r e 

VP NATURAL  which include cork and EVA 
cork-based soles.

Bio-based or bioplastic
Such as soles made from 
corn, cellulose or sugar cane.

Soles made from materials 
classified as biodegradable 
according to EN 13432.

Biodegradable
Soles composed of recovered, 
reused and recycled raw 
m a t e r i a l ,  a v o i d i n g  t h e 
generation of waste from 
t h e i r  p ro d u c t i o n ,  t h u s 
reducing the company's 
ecological footprint.

Recycled



FEATURED PRODUCTS
PRODUTOS EM DESTAQUE



EVA recycled SOLES

EVA RECYCLED SOLES

Solas produzidas a partir do reaproveitamento de solas em EVA, promovendo a 
economia circular e a sustentabilidade. Eva recycled soles mantêm as 
caraterísticas originais das solas em EVA, nomeadamente a flexibilidade, leveza, 
conforto e resistência à abrasão.

Soles produced from the reuse of EVA soles, promoting circular economy and 
sustainability. Eva recycled soles maintain the original characteristics of EVA 
soles, namely flexibility, lightness, comfort and abrasion resistance.



EVA + CORK

C o m b i n a m o s  a  le v e z a  d o  E VA  co m  a s  v a n t a g e n s  d a  C O R T I Ç A .
Absolutamente inovador, definitivamente sustentável.

We combine the lightness of EVA with the advantages of CORK. Absolutely 
innovative, definitely sustainable.



EVA GREEN

EVA GREEN

SUSTAINABLE PRODUCTS

PRODUTOS SUSTENTÁVEIS

EVA GREEN SOLES

Eva Green garante uma excecional performance, como a flexibilidade, leveza, conforto e 
resistência á abrasão.

Destacamos a recente inovação sustentável, Eva Green, composto em 70% por uma resina 
produzida da cana do açúcar, uma fonte renovável que contribui, também, para reduzir as 
emissões de Co2.

Eva Green guarantees exceptional performance, such as flexibility, lightness, comfort and 
abrasion resistance.

The recent sustainable innovation, Eva Green, 70% composed by a resin produced from 
sugar cane, a renewable source that also contributes to reduce CO2 emissions.



Este material EVA em pó resulta de um processo de reciclagem em que 
conseguimos inverter o processo de expansão que ocorre durante a injeção. A 
Vapesol é a primeira empresa a nível mundial a conseguir reverter este processo.

This powdered EVA material results from a recycling process in which we are able 
to reverse the expansion process that occurs during injection. Vapesol is the first 
company worldwide to be able to reverse this process.

EVA C/EVA EM PÓ (15%)

EVA WITH EVA POWDER (15%)

EVA recycled SOLES



EVA + REMAINS USED TIRES  (10%)

EVA + RESTOS DE PNEUS USADOS (10%)

Vapesol is a world pioneer in this process.

A Vapesol é pioneira mundial neste processo.



TR WITH EVA WASTE AND 
REMNANTS OF SANDPAPER

TR COM DESPERDÍCIOS DE EVA 
E RESTOS DE LIXA GRANULADO



TR CASCA DE ARROZ             TR RICE SHELL

This TR is similar to cork, is composed of 15% rice shell and can be produced in 
different colors and on any TR sole.

Esta sola TR tem uma excelente abrasão.

Este TR similar a uma cortiça é composto por 15% de casca de arroz e pode ser 
produzido em várias cores e em qualquer sol de TR.

This TR sole have an excellent abrasion.



Em colaboração com a AMORIM CORK desenvolvemos um material sustentável 
que contém 15% de restos de CORTIÇA e desperdícios de borracha. Este material 
pode ser utilizado em todas as nossas solas TR.

In collaboration with AMORIM CORK we have developed a sustainable material 
than contains 15% of CORK remmants and ruber waste. This material can be used 
on all of our TR soles.

TR + CORK + RUBBER





SUSTAINABLE INNOVATION

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL



TALK WITH US
Rua de Revinhade, nº 421
Revinhade, Felgueiras
Portugal
+351 255 330 146
info@vapesol.com
www.vapesol.com




