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1. Ημιάκαμπτα Zamberlan 996 Vioz GTX dk grey
Αδιάβροχα μποτάκια ορειβασίας Zamberlan 996 Vioz GTX dk grey. Κατάλληλα για ολοήμερες
πεζοπορίες, για όλες τις εποχές. Είτε σε ανάβαση στους Δολομίτες, είτε για να εξερευνήσετε
την απέραντη έρημο της Ντενάλη, οι μπότες Zamberlan Vioz είναι κατασκευασμένες για να
αντεπεξέλθουν σε όλα τα τερέν.

• Hydrobloc (R): Αδίαβροχο δέρμα σχεδιασμένο από την Zamberlan για να
εξασφαλίσει μειωμένο βάρος και την αποφυγή απορρόφησης νερού.
• Full grain Leather: όλο το δέρμα ανέπαφο χωρίς να έχει αφαιρεθεί κάποια στρώση
δέρματος και χωρίς να έχει υποστεί άλλη επεξεργασία. Το Full Grain δέρμα
διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά όπως η υφή και τα φυσικά "σημάδια" του αρχικού
δέρματος. Είναι γνωστό για τη μεγάλη αντοχή στη φθορά και την ανθεκτικότητα του
σε έντονη χρήση.
• Πάχος δέρματος: 2,4mm - 2,6mm
• Vibram (R) 3D: Τεχνική εξωτερική σόλα γνωστή για τη μεγάλη πρόσφυση, την
εξαιρετική απορρόφηση των κραδασμών και την ανθεκτικότητα στη φθορά
• GORE-TEX (R): Επένδυση για την απόλυτη προστασία από το νερό και τη μέγιστη
διαπνοή.
• Βάρος: 715gr (42 νούμερο)
• Χειροποίητα Ιταλίας
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Σακίδιο Πλάτης Rucsac En Route 55 της Easy Camp.
• Ρυθμιζόμενη πλάτη
• Ύφασμα: 600D melange 100% polyester + 600D 100% polyester
• Μπροστινό άνοιγμα για εύκολη πρόσβαση στα αντικείμενα σας
• Επάνω πρόσβαση.
• Φερμουάρ βάσης με διαχωριστικό χώρου.
• Εργονομικό σχήμα ζώνης ισχίου.
• Πλαϊνές τσέπες με φερμουάρ
• Μπροστινές τσέπες με φερμουάρ
•Τσέπες με φερμουάρ στους ιμάντες μέσης
• Πλαϊνοί και μπροστινοί ιμάντες για σύσφιξη αντικείμενων
• Ιμάντας στέρνου
• Αποσπώμενο κίτρινο κάλυμμα βροχής.
• Υποδοχή για υδροδοχείο.
• 2 Υποδοχές για μπατόν
• Διαστάσεις: 70 x 33 x 28 cm (M x Π x Φ)
• Χωρητικότητας: 55 λίτρων
• Βάρος: 1.820 kg

ACTIVE POINT
Outdoor climbing running
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ΜΠΟΤΑΚΙ LA SPORTIVA

STREAM GTX FOOTWEAR HIKINGTech Information :
Upper: Abrasion resistant mesh + Nano Cell 2.0 structure + toe cap and heel in PU TechLite
Lining: GORE-TEX® SURROUND®
Midsole: Compressed, shock absorbing EVA with sides in TPU and GORE-TEX®
SURROUND™aeration channels
Footbed: Ortholite Mountain Hiking 5mm
Sole: Frixion Blue
Sizes: 38 – 47,5 including half sizes
Weight: 450 g half pair, size 42

http://www.activesports.gr/stream-gtx-1

www.merrell.gr
@MerrellGreece
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Capra GORE-TEX® Mid

Μποτάκι εφοδιασμένο με όλες τις τεχνολογίες αιχμής και με σκοπό την άνετη
κίνηση σε κάθε είδους τερέν. Η πρωτοποριακή τεχνολογία διαπνοής GORETEX® σε συνδυασμό με την σόλα Vibram Mega-Grip και την
τεχνολογία Merrell Air Cushion το καθιστούν στις κορυφαίες επιλογές των
τεχνικών παπουτσιών πρόσβασης.
• Κατασκευή από δέρμα και διαπνεόν ύφασμα/mesh
• Εσωτερική φόδρα από διαπνέον δίκτυ mesh
• Merrell M-Select™ FIT.ECO πάτος με έκχυση από EVA για
απορρόφηση κραδασμών και με τεχνολογία ελέγχου οσμή
• TrailProtect™ μαξιλαράκι πέλματος το οποίο προσφέρει επιπλέον
προστασία σε off road terrain
• Merrell Air Cushion στην φτέρνα για περισσότερη σταθερότητα και
αντικραδασμική προστασία
• Σόλα Vibram® MegaGrip προσφέρει έναν ασύγκριτο συνδυασμό
σταθερότητας και ανθεκτικότητας, με καουτσούκ υψηλής απόδοσης για
εξαιρετικά απαιτητικές δραστηριότητες, όπως
ορειβασία, canyoneering κλπ.
• Βάρος: 560 γρ (1/2 ζεύγος)
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Outmost Mid Vent GORE-TEX®
Μποτάκι ορειβασίας ιδανικό για κάθε είδους εκδρομές ή
πεζοπορικές εξορμήσεις, με την διαπνέουσα μεμβράνη
GORE-TEX® για να προστατεύουν από τις ξαφνικές

βροχές των βουνών και με την Merrell Air Cushion τεχνολογία για περισσότερη
σταθερότητα και με αντικραδασμική προστασία
Κατασκευή από αδιάβροχο suede και Mesh
GORE-TEX® μεμβράνη για μέγιστη διαπνοή, αδιαβροχοποίηση και άνεση
Εσωτερική φόδρα από διαπνέον δίκτυ mesh
Merrell M-Select™ FIT.ECO πάτος με έκχυση από EVA για απορρόφηση
κραδασμών και με τεχνολογία ελέγχου οσμή
• Merrell Air Cushion στην φτέρνα για περισσότερη σταθερότητα και
αντικραδασμική προστασία
• Ενδιάμεση σόλα EVA για παροχή υποστήριξης και απορρόφηση των
κραδασμών
• Merrell M-Select™ Grip. Ειδικά σχεδιασμένη σόλα η οποία προσφέρει
διαρκή αντιολησθητική δράση σε όλων των ειδών τα terrain
Βάρος: 342 γραμμάρια (1/2 ζεύγος
•
•
•
•

DIMITRIADIS
ACTION STORS
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Σκηνή 3 ατόμων HIGH PEAK Woodpecker 3
• Διαστάσεις (cm): Μ (220+60+60) x Π180/190 x Υ110
• Πάτωμα: 100 % Polyester
• Βάρος: 3,50 κιλά
• Ύφασμα εξωτερικό: 100% Polyester PU με αδιαβροχοποίηση 3000mm
• Ύφασμα εσωτερικό: Polyester - διαπνέον
• Μπανέλες: Fiber Glass 7,9/11 mm
• 2 είσοδοι
• Πόρτες με σίτα
• 2 σημεία εξαερισμού
• Θερμοκολλημένες ραφές
• 3 εσωτερικές τσέπες
• Θέση για λάμπα
• Θήκη μεταφοράς με ιμάντες

Για κάθε νικητή του ΠΨ και ΠΒ από μια
ετήσια συνδρομή

