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TYPY BUTÓW LOAKE 

W ofercie firmy Loake znajdziemy ponad 300 modeli męskich butów na każdą okazję, a wśród nich: 

 

Buty typu OKSFORD 

Buty typu Oksford (zwane też Balmoral, Richelieu, bądź wiedenkami) to buty sznurowane z 

zamkniętą przyszwą i bocznymi częściami z dziurkami na sznurowadła, wszytymi pod spód przyszwy. Są to 

zdecydowanie ponadczasowe, najbardziej eleganckie buty męskie. W tradycyjnej wersji szew znajdował się 

w przedniej części buta za palcami (Cap Toe), zaś obecnie możemy spotkać różne wariacje Oksfordów 

pasujących zarówno do formalnych, jak i nieformalnych strojów. Jedna z teorii skąd pochodzą Oksfordy 

mówi, że są to buty, które ewoluowały od popularnego stylu buta z bocznymi rozcięciami. Boczne rozcięcia 

przekształciły się w boczne koronki, aby w końcu przenieść się do górnej części stopy, co spowodowało, że 

but stał się lekki. Buty stały się bardzo popularne wśród studentów na Uniwersytecie Oksfordzkim, 

zbuntowanych wobec bardziej tradycyjnych butów. Alternatywna teoria głosi, że styl pochodzi ze Szkocji, 

gdzie nazywane są Balmoral (tak, jak i w Stanach Zjednoczonych), po zamku o tej samej nazwie.  

     

Modele: Aldwych, Outlaw, Churchill, 747, Cagney, 805, Scafell, Heston 

 

 

 

http://www.loakepolska.pl/
mailto:ewa@loakepolska.pl


 
 

 

Loake Shoemakers  

www.loakepolska.pl  

Kontakt: Ewa Jarosławska ewa@loakepolska.pl +48 666 715 713 

Buty typu DERBY 

Buty typu Derby (często nazywane również Gibson, Blutcher, bądź po prostu angielkami) są to buty 

sznurowane z otwartą przyszwą, która okrywa palce i podbicie oraz jest zakończona językiem. Dodatkowym 

elementem rozróżniającym są boki z dziurkami na sznurowadła, które są naszyte na wierzch przyszwy. 

Derby były bardzo popularnymi butami używanymi do uprawiania sportu i na polowania w latach 50 w XIX 

wieku, ale już na przełomie XX wieku, zostały uznane odpowiednimi do noszenia w mieście. Derby, ze 

względu na swoją otwartą konstrukcję i regulowane boczne części buta, będą pasować do większości 

kształtów stóp. 

   

Modele: Naylor, Perth, Taunton, Gable, Downing, Drake 

 

Buty ze zdobieniem typu BROUGE 

Brogsy (po angielsku brouge) to buty o szczególnym rodzaju zdobień. Tym samym, jeśli ktoś mówi, 

że ma brogsy, to oznacza, że może mieć właściwie jakikolwiek typ obuwia, ale z charakterystycznymi 

perforacjami. Historia brogsów sięga XIV wiecznej Irlandii i Szkocji, gdzie tamtejsi rolnicy używali butów ze 

skóry do pracy na polu. Takie buty często się niszczyły, więc doszywano na czubek buta łatki, aby 

wytrzymały dłużej. Dodatkowo, z racji ciągłego przebywania na terenach podmokłych, wykonywano w 

butach otwory, aby buty szybciej wysychały. Z biegiem czasu brogsy stały się butami również noszonymi na 

polowania, a po wejściu polowania na salony, przestały być kojarzone z butami wiejskimi. Po polowaniach 

brogsy na dobre zagościły na polach golfowych. Były traktowane jako elegancka forma obuwia sportowego i 

nazywane swego czasu „golfami”. Przełomowym momentem dla brogsów były czasy Edwarda VIII, który 

jako Książe Walii, nosił brogsy nie tylko do gry w golfa, ale również na bardziej oficjalne spotkania. Od 

tamtej pory buty brouge można spotkać zarówno na niedzielnym spacerze po parku, jak i bardziej 

formalnych uroczystościach.  
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Modele: Chester, Buckingham, Leamington, Fearnley, Thompson, 202, Byron 

 

Buty typu MONK 

Buty z podwójną, bądź pojedynczą klamrą to dwie najczęściej spotkane wariancje butów typu Monk.  

Historia monków sięga kilku wieków wstecz, kiedy to mnisi potrzebowali obuwia, które będzie ich chronić w 

różnych warunkach pogodowych lepiej niż sandały. Monki, które były wyrabiane z grubszej skóry, miały 

zamykanie na klamry, przez co można je było łatwo zakładać i ściągać, doskonale pasowały mnichom i stąd 

też wzięła się ich nazwa. Po latach, a właściwie wiekach, monki wkroczyły na stałe do garderoby eleganckich 

mężczyzn. Stało się to za przyczyną takich osobistości, jak Lino Leluzzi, Alexander McQueen, czy Yves Saint 

Laurent. Zaprojektowane bez sznurowadeł, świetnie wyglądają z eleganckimi spodniami, ale niestety daleko 

im do formalności oksfordów. 

      

Modele: Cannon, Islington, Mcdowell, 204, Paisley 
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Buty typu LOAFERS i MOKASYNY 

Buty typu Loafer to zdecydowanie najbardziej komfortowe buty. Bez sznurowadeł, czy klamry, o solidnej 

konstrukcji, są ciekawą opcją na mniej formalne spotkania. Natomiast na zupełnie nieformalne wyjścia 

można założyć żeglarki (boat shoes), czy mokasyny typu driving shoes, a będą idealnym towarzyszem w 

letnie dni.  

 

Modele: Lincoln, Highgate, Herbert, Brighton, Treviso, Whitehall 

 

Buty typu CHELSEA i TRZEWIKI 

Swoje początki buty typu Chelsea miały w … damskiej garderobie. Jednak nie trwało to długo, by 

trafiły również do szafek z męskimi butami. Elementem charakterystycznym jest pasek z gumy umieszczony 

z boku buta, który nie tylko umożliwia łatwe zakładania/ściąganie, ale i powoduje, że but idealnie przylega 

do kostki. Doskonale pasują do wąskich spodni, np. dżinsów. Oprócz sztybletów, w gamie jesienno-zimowej 

można również znaleźć trzewiki, czy chukka boots. 

  

Modele: Thirsk, Hutchinson, Mitchum, Chatsworth, Blenheim, Petworth, Pimlico,  
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