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HISTORIA MARKI LOAKE 

Historia marki Loake sięga 1880 roku, kiedy trzech braci: Thomas, John i William 

rozpoczyna produkcję butów w domu Thomasa Loake’a, przy King Street 62 w Kettering w 

Anglii. Czternaście lat później, w 1894 roku, produkcja butów przeniosła się do fabryki na Wood 

Street, gdzie istnieje do dzisiaj. Na początku fabryka została nazwana the Unique Boot Factory, 

aby podkreślić kunszt i rzemiosło, tak ważne dla braci Loake. Obecnie fabryka zajmuje 

powierzchnię około 20 000 metrów kw. i może pomieścić ponad 300 pracowników.  Pomimo 

swojego wieku uważana za jedną z najlepszych i najbardziej zaawansowanych fabryk obuwia w 

kraju.  

W czasie wojny, w latach 1914-1945, każda firma przeznaczała część swojej produkcji dla 

armii. Loake produkował obuwie zarówno dla wojsk lądowych, jak i marynarki lotniczej. W 

szczytowym okresie, w fabryce Loake co tydzień produkowanych było nawet 2 500 par butów 

przede wszystkim dla armii brytyjskiej.  

Po wojnie nadeszła pora na sformalizowanie nazwy, i tak w 1945 roku rodzina Loake 

oficjalnie zarejestrowała markę Loake, mimo iż była używana od samego początku 

działalności braci.  

W 2007 roku marka Loake została wyróżniona nadaniem statusu królewskiego 

dostawcy (Appointment to HM The Queen). Jest to przywilej, który Elżbieta II nadała 699 

dostawcom różnych produktów używanych przez Dwór Królewski. Jego posiadacze muszą 

spełniać specyficzne i wysokie wymagania królewskich klientów. Aby producent mógł ubiegać się 

o status królewskiego dostawcy jest minimum pięć lat wcześniej regularnie sprawdzany pod 

względem jakości. 

Odpowiadając na rosnącą popularność marki Loake (estymowana sprzedaż do tej pory to 

50 milinów par) w 2011 roku firma zdecydowała się na otwarcie pierwszego salonu 

firmowego pod szyldem Loake w samym sercu Londynu. Do tej pory powstało tylko sześć 

salonów firmowych w Europie – cztery w Anglii, jeden w Pradze oraz jeden w Warszawie, co jest 

niewątpliwym wyróżnieniem dla Polski na globalnej mapie sprzedaży butów Loake. 
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