




DISCOVER MORE ABOUT US





Vapesol is a Portuguese company specialized in the production of soles. It was founded in 
1998 and it was always a priority during its development to have the best technology. 
Nowadays it produces 20.000 pairs of soles a day, type: TR, TPU, EVA and HANDMADE 
SOLES. Apart from the usual injectable soles, it also produces others with specific 
characteristics that will be explained in this leaflet. The variety of products that composes 
the different collections and the development of projects, that were thought to suit the needs 
of the user, are the result of the commitment of the several Vapesol teams. The success and 
satisfaction from our clients and the share of enthusiasm, are worked on a daily basis, 
because we believe that creativity shouldn’t be limited. The broad range of services, from its 
design to the production, makes Vapesol a market leader being mainly, distinguished by its 
technological advances, by the implementation of measures with environmental worries and 
by a strong connection with the client.

A Vapesol é uma empresa portuguesa especializada na produção de solas. Fundada em 
1998, o investimento, ao longo do seu desenvolvimento, na melhor tecnologia sempre foi 
uma prioridade. Atualmente produz 20.000 pares de solas por dia dos tipos: TR, TPU, EVA e 
PRÉ-FABRICADOS.  Para além das solas usuais injetadas, também fabrica outras com 
características específicas, expostas neste folheto. 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 trabalhos diariamente porque acreditamos que a criatividade 
não deve ser limitada. A ampla gama de serviços, desde o design até à produção, faz da 
Vapesol uma líder de mercado, essencialmente, distinguida pelo avanço tecnológico, 
implementação de medidas com preocupaçõs ambientais e forte relação com o cliente.





OUR BRANDS AS NOSSAS MARCAS

INJECTED RUBBER SOLES

LIGHT SOLES HANDMADE SOLES





Cork is a typically Portuguese raw material, 100% natural. Extracted from 
Cork Oak, without harming its development, this vegetal tissue is extremely 
light and recyclable. The VP Natural soles are produced with the waste from 
the Cork Industry and from thermoplastic rubber. With a production 
process, thought by us and mainly manual, it is possible to obtain a product 
with a natural look. The soles that incorporate the VP Natural can be used 
as a 2nd color for filling or even in contact with the floor depending on the 
type of material to be used, cork can be used in TR or EVA in order to 
guarantee the durability of the material throughout its use.

A cortiça é uma matéria-prima típica portuguesa 100% natural. Extraída 
dos sobreiros, sem prejudicar o seu desenvolvimento, este tecido vegetal é 
extramente leve e reciclável. As solas VP Natural são produzidas com os 
desperdícios da indústria corticeira e borracha termoplástica. Com o 
processo de produção, pensado por nós e maioritariamente manual, é 
possível obter um produto com um aspeto natural. As solas que 
incorporam o VP Natural podem ser usadas como 2ª cor para enchimento 
ou mesmo em contacto com o chão dependendo do tipo de material a usar, 
a cortiça pode ser usada em TR ou EVA de modo a garantir a durabilidade do 
material ao longo da sua utilização.

VP NATURAL





Most materials in the footwear industry have a major impact on the environment. Vapesol is 
concerned with the sustainability of the planet and, through investments in new solutions, 
creates the VP SUSTAINABLE brand. VP SUSTAINABLE soles can be produced with 

different materials, each with innovative and sustainable features such as: APINAT BIO�  

(Biodegradable), TPU BIO-BASED, RECYCLED TPR and EVA.

A maioria dos materiais utilizados na indústria do calçado comportam um grande impacto 
para o meio ambiente. A Vapesol preocupa-se com a sustentabilidade do planeta e, através 
dos investimentos em novas soluções, cria a marca VP SUSTAINABLE. As solas VP 
SUSTAINABLE podem ser produzidas com diferentes materiais, cada um com 

características inovadoras e sustentáveis, tais como: APINAT BIO�  (Biodegradável), TPU 

BIO-BASED, TPR RECICLADO e EVA.

VP SUSTAINABLE





VP LIGHTRUBBER soles are produced with EVA, a material that is 
notable for its great lightness, 0,5 g/cm3 in density, and excellent 
flexibility. With an additional 20% rubber in its composition and an 
expansion of 1.2, the VP LIGHTRUBBER soles are abrasion resistant 
and have a rubber-like appearance and feel. Like the VP GRAVITY FREE 
soles, maximum comfort is guaranteed to the user due to the strong 
impact absorption capacity. This product contains the best of traditional 
EVA, 1.4 expanded EVA, and the best of natural rubber.

As solas VP LIGHTRUBBER são produzidas com EVA, uma material que 
se diferencia pela elevada leveza, 0,5 g/cm3 de densidade, e excelente 
flexibilidade. Com mais 20% de borracha na sua composição e com 
expansão de 1.2, as solas VP LIGHTRUBBER são resistentes à abrasão 
e apresentam aspeto e toque semelhante ao da borracha. Tal como as 
solas da marca VP GRAVITY FREE, é garantido conforto máximo ao 
utilizador devido à forte capacidade de absorção do impacto. Este 
produto contém o melhor do EVA tradicional, EVA com expansão de 1.4, 
e da borracha natural.

VP LIGHTRUBBER





VP Gravity Free is a brand that uses EVA (Vinyl Acetate of Expanded 
Ethylene), a reference material in the production of the soles. These soles 
are extremely light, flexible, and resistant to liquids, to the corrosion and 
they also avoid chemical contamination. Three times lighter when 
compared with other materials with the same mechanical properties, the 
VP Gravity Free soles work as a natural buffer to the feet and spine. These 
characteristics together with a strong impact absorption improve 
considerably the performance of the product, ensuring the user the 
maximum comfort, which is an indispensable requirement to a quality 
shoe. We can also make bonding with these materials such as TPU on the 
track glued according to the standards with EVA 1.4 in the 2nd color.

VP Gravity Free é uma marca que utiliza EVA (Acetato Vinilo de Etileno 
Expandido), um material de referência na produção de solas. Estas solas 
são extremamente leves, flexíveis, resistentes a líquidos, à corrosão e 
evitam a contaminação química. Três vezes mais leve quando comparadas 
com outros materiais com as mesmas propriedades mecânicas, as solas 
VP Gravity Free funcionam como um amortecedor natural para os pés e 
coluna. Estas características juntamente com a forte absorção do impacto 
melhoram consideravelmente o desempenho do produto, garantindo ao 
utilizador o máximo conforto, requisito indispensável para um sapato de 
qualidade. Podemos fazer também colagem com estes materiais como por 
exemplo o TPU no rasto colado segundo as normas com EVA 1.4 na 2ª cor.

VP GRAVITYFREE





TR, também conhecido como TPE ou TPR, resulta da combinação de 
diferentes matérias primas. TR significa borracha termoplástica, sendo 
que, o tipo de TR utilizado nesta marca apresenta uma densidade mais 
leve, 0,70 g/cm3 [podendo em alguns casos chegar a 0.55 g/cm3 em 
solas de enchimento (ou na 2ª cor)], que as solas TR comuns, 1,00 
g/cm3, ou seja, as solas VP MICRO são 30% mais leves que as solas TR 
convencionais. Flexíveis e com boa resistência à abrasão, 150 mg, estas 
solas podem ser produzidas em diferentes cores opacas. A durabilidade 
do material é assegurada ao longo da sua utilização.

TR, also know as TPE or TPR, results of a combination of different raw 
materials. TR means thermoplastic rubber, being that, the type of TR 
used in this brand shows a lighter desnsity, 0,70 g/cm3 [in some cases it 
may reach 0.55 g / cm3 in filling soles (or in the 2nd color)] that in the 
common TR soles, 1,00 g/cm3, this means that the VP MICRO soles are 
30% lighter than the conventional TR soles. Flexible and with a good 
resistance to abrasion, 150 mg, these soles can be produced in different 
opaque colours. The durability of the material is ensured along its use.

VP MICRO





As solas VP Extra Light, produzidas com borracha termoplástica, 
permitem obter soluções monocolor, bicolor ou tricolor. O material 
TPR Extra Light é ainda mais leve, 0,85 g/cm3, que o TPR comum, 1,00 
g/cm3, e, tal como as solas da marca VP Micro, é possível obter um 
produto flexível e com boa resistência à abrasão.

The VP Extra Light soles, produced with thermoplastic rubber, allow to 
obtain mono-coloured, bicoloured or tricoloured solutions. The TPR 
Extra light material is even lighter, 0,85 g/cm3 than the common TPR, 
1,00 g/cm3 and so in the same way as the VP Micro brand soles it is 
possible to obtain a flexible product with a good resistance to abrasion.

VP EXTRALIGHT





The VP Comfort soles allow extra comfort to the user throught the gel 
injected inside the sole. The injectable gel allows the absorption of the 
impact and eases the pressure caused to the feet along the day. They 
were mainly thought to the user and so these VP Comfort soles are 
extremely light and reduce the muscular fatigue.

As solas da marca VP Comfort proporcionam conforto extra ao 
utilizador através do gel injetado no interior da sola. O gel injetado 
permite a absorção do impacto e alivia a pressão exercida sobre os pés 
ao longo do dia. Pensadas, essencialmente, no utilizador as solas VP 
Comfort são extremamente leves e reduzem a fadiga muscular.

VP COMFORT





In the brand VP Balance it is possible to obtain different harnesses 
along the sole. With the revolutionary technology that is used, the 
hardness applied to the thermoplastic rubber allows the necessary 
flexibility for a comfortable walk, assuring, in the heel, a hardness 
suitable to a secure use. This way, it is possible to obtain a differentiated 
product, bearing in mind the application requirements.

Na marca VP Balance é possível obter diferentes durezas ao longo da 
sola. Com a tecnologia revolucionária utilizada, a dureza aplicada na 
borracha termoplástica proporciona a flexibilidade necessária para 
uma caminhada confortável, garantindo, no calcanhar, uma dureza 
adequada para um uso seguro. Deste modo, é possível obter um 
produto diferenciador tendo em conta os requisitos da aplicação.

VP BALANCE
DUAL DENSITY SOLES



A novelty that VAPESOL is introducing on the market is rubber injected 
into granules. A revolution in this area as it allows faster production / 
delivery without losing the abrasion characteristics of conventional 
rubber. In addition to maintaining the best characteristics of rubber, we 
were also able to eliminate a less pleasant characteristic of this 
product, which was the unpleasant smell that many customers 
complained about.

Uma novidade que a VAPESOL está a introduzir no mercado é a 
borracha injetada em granulado. Uma revolução nesta área pois 
permite maior rapidez na produção/entregas sem que perca as 
características da abrasão da borracha convencional. Para além de 
mantermos as melhores características da borracha conseguimos 
também eliminar uma característica menos agradável desse produto 
que era o cheiro desagradável que muitos clientes reclamavam.

VP RUBBER / INJECTED RUBBER SOLES

NEWS / NOVIDADES

INJECTED RUBBER SOLES



TPU foam (2nd color filling), material used as 2nd color, filling with a density of 0.40 g / cm3. 
Its main feature is to make the 1st color in TPU, usually with a matte / gloss effect and in the 
second color, use TPU foam. A material with excellent characteristics for light and high-
end footwear.

Espuma de TPU (enchimento 2ª cor), material usado como 2ª cor, enchimento com uma 
densidade de 0.40 g/cm3. A sua principal característica é fazer a 1ª cor em TPU 
normalmente com efeito mate/brilho e na segunda cor usar a espuma de TPU. Um 
material com excelentes características para calçado leve e de alta gama.

In 2020, VAPESOL started a new stage, the development of prefabricated soles. With a wide 
range of options such as nailed heels, hand-turning, laser, among others. Thus, we were 
able to open our range of solutions to our customers even more, combining this new 
segment with the experience of more than 20 years of our team in finishing.

A VAPESOL iniciou em 2020 uma nova etapa, o desenvolvimento de solas pré-fabricadas. 
Com uma vasto leque de opções como saltos pregados, colocação de vira à mão, laser, 
entre outros. Assim, conseguimos abrir ainda mais o nosso leque de oferta de soluções 
aos nossos clientes conjugando este novo segmento com a experiência de mais de 20 anos 
da nossa equipa em acabamentos.

VP TPU FOAM / LIGHT SOLES

VP PRÉ / HANDMADE SOLES

LIGHT SOLES

HANDMADE SOLES



PARCEIROS PARTNERS



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




