


GEMIO© is “A healthcare-based lifestyle 
brand”, expertising in ECO-rubber material. 
We design shoes, bags and accessories using 
Eco 2 Surfaces™ rubber, a technique of using 
compounds of up-cycling fabric and rubber to 
strengthen and be sustainable. 

Moreover, we study and develop insoles 
with experts in medical-shoes in order to 
support all people for contributing their own 
positive values. As our slogan “You move, we 
support”. 

We also carry out our material to empower 
the local communities by using the 
combination of Thai local-source woven 
fabric paired with GEMIO’s unique collage 
pattern designs contributing “Values & 
Uniqueness”. 

Since we have been experienced in the shoes 
field for over 50 years. We believe that our 
detailed insole and outsole design would 
make all people comfortable, healthy and 
sparkling.

GEMIO© คอื แบรนดไ์ลฟ์สไตลสุ์ขภาพ ที่
เชีย่วชาญด้านการใช้วตัถดุบิยางพาราธรรมชาติ
(ECO-rubber) ในการออกแบบและผลิตรองเท้า, กระเป๋า, และ
เครื่องประดับโดยใช้เทคโนโลยี ยาง Eco 2 Surfaces™ ซ่ึงเป็นเทคนิคในการ
ผสมเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเข้ากับยางพาราเพื่อเสริมแรงให้กับวัสดุ และ
มีการศึกษาและพัฒนาแผ่นรองสรีระเท้ากับผู้เช่ียวชาญในการท ารองเท้า
ทางการแพทย์ เพื่อซัพพอร์ตทุกคนให้มีออกไปสร้างคุณค่าดีๆตามแนวทาง
ของตัวเองตามสโลแกน “You move, we support”  

ซึ่งเป็นเป้าหมายที่GEMIO ต้องการให้การ
สร้างสรรคร์องเท้าของเราได้ช่วยเหลอืชุมชน ทั้งจาก
การใช้ผ้าทอมือของชาวบ้านในท้องถิ่น และยางพาราของชาวสวนยาง ควบคู่
กับการดีไซน์ของ GEMIO โดดเด่นที่การวางลายผ้าท าให้สินค้าเกิด “คุณค่า
และ เอกลักษณ์เฉพาะตัว” 

ด้วยความเชีย่วชาญด้านการผลติรองเท้ายางพารา
กวา่ 50 ปี ท าให้เรามัน่ใจในคุณภาพและ
รายละเอยีดทีเ่ราตัง้ใจออกแบบของ Insole และ
Outsole ซึ่งจะท าให้ผู้สวมใส่ รู้สึกสบาย และมี
สุขภาพเท้าทีด่ี



A technique of using 
compounds of up-
cycling fabric and 
rubber to strengthen 
and be sustainable.

ECO 2 SURFACE
RUBBER

©



AS FEATURED IN

ผลติภณัฑไ์ด้รบัมาตรฐานและรางวลัวา่

เป็นสินค้าทีม่ี นวตักรรมการผลติและเป็น

มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม

TCDC Material Database, ISO14021/ 

ECO Self Declare, Green Production

ผลติโดยโรงงานทีไ่ด้รบัรางวลั Green Industry 

ทีใ่ส่ใจในกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติร

ตอ่ส่ิงแวดล้อมและชุมชน



ประกอบผ้าเขา้กบัหุ่น ดงึขึน้รูปรองเทา้
ตอกตะปู ทากาวเขา้ทรงให้เรยีบร้อย

Stitch the loose pieces of fabric together to 
form the finished uppers. Linings and any 
trimmings and pull the upper over the last.

สร้างแพทเทริน์ วาดแบบเพือ่ขึน้รปูหุ่น
รองเทา้

Given the measurements and the finished 
shoe last, to make a paper pattern for the 
style of shoe with talent to design footwear 
on paper

PATTERN CUTTING ASSEMBLING SHOES



พืน้รองเทา้และชิน้ส่วนยางขึน้รูปจากยาง
คอมพาวดเ์พือ่ให้มคุีณสมบตัยิดืหยุน่
แข็งแรง และทนทานตอ่การใช้งาน

Outsole and flogging were formed from 
compounded rubber to outer of shoes as flexible 
and durability properties.

ตผีสม / คอมพาวดย์างพาราดว้ยสูตร
พเิศษ น าเขา้อบ เพือ่ให้ยางมคีวาม
ยดืหยุน่ แข็งแรง และทนทาน

Natural rubber was mixed with formulation to 
obtain the strength and elasticity properties 
and was cured with high durability. 

COMPOUND &VULCANISED PARTS OF VULCANISED



by using the combination 
of Thai local-source 
woven fabric

CARRY OUT 
OUR MATERIAL 
TO EMPOWER
THE LOCAL 
COMMUNITIES



COMFORTABLE 
WEARABLE

มกีารพฒันาแผน่รองรบัอุ้งเท้า
เพือ่ให้สวมใส่สบาย เดนิไดท้ัง้วนั
ตามสโลแกน
“You move, we support”



SUPPORT 
HEALTHCARE

มกีารศึกษาและพฒันาแผน่รองสรรีะเท้า
กบัผู้เชีย่วชาญในการท ารองเท้าทางการ
แพทย์ เพือ่ซพัพอรต์ทกุคนให้ออกไป
สรา้งคุณคา่ดีๆ ตามแนวทางของตวัเอง
ตามสโลแกน “You move, we 
support”



Products
We design shoes, bags and accessories 

using Eco 2 Surface   rubber
© 



G805G111H

G111H

G205 G111N



G205E

G505
G405

G405



G505



G111H



G111N



G405N



Orthopaedic insole



G112H



SET OF 
BAG & SHOES 
TO EMPOWER
THE LOCAL 
COMMUNITIES



Platforms



SOCIAL MEDIA

FACEBOOK 
/

INSTAGRAM
/

LINE OFFICIAL
/

SHOPPEE/
LAZADA/
ZILINGO



STORE LOCATION

The Mall Ngamwongwan
Chivit-D By SCG Floor. 6

Icon Siam
Icon craft zone Floor.5

Siam Discovery 
Icon craft zone Floor.3

Vibhavadi Hospital
Health club, Lower floor





OUR CUSTOMERS



CONTACT

F: The Gemio
IG: @Gemioofficial
W: www.thegemio.com
Line: @gemio
bit.ly/3ke97vo

Ms. Apiksana Techaweerapat (Prae)
MB : 086-981-3335, 062-6633987
E : gemioofficial@gmail.com

The Clover Co.,Ltd.
82/83 Soi Soi Ekkachai 6, Ekkachai Rd., 
Bangkhuntian, Chomthong, 
Bangkok 10150

http://www.thegemio.com
https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3ke97vo&e=ATPXxc4gYFJsNr6VpMLeA_4DpHJKtWoFjUdLBO7agC4Mdxd6U-2NywCHuIauBjLgi2an6gFSXecJyxF8XtJy&s=1
mailto:gemioofficial@gmail.com

