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برای حرفه ای ترین صعودهای در ارتفاع باال و

این موضوع پیش نیاز استفاده از کرامپون های

دیواره های یخی ،برای یخ نوردی ،برای برنامه های

اتوماتیک است و همچنین برای مسیرهای

کوهنوردی چندروزه و برای کوهنوردی زمستانی در

کوهنوردی پر شیب و تکنیکی در برف ،یخ و صخره

زمین های تکنیکی و آب و هوای سرد و سخت،

ضروری است.

شما به کفش های گرم و سرسخت و مستحکمی
نیاز دارید که حفاظت و راحتی کاملی را برای شما
داشته باشد.

العاده راحت و سبک هستند و برای برنامه های
ترکیبی نیازی به استفاده از کفش اضافی نیست.

با این هدف Bestard ،از بهترین متریال برای
ساخت کفش های سری HIGH MOUNTAIN
استفاده کرده است و به شیوه ای طراحی کرده و
ساخته است که به شما کمک کند به این اهداف
دست یابید .تمام کفش های

بر خالف سختی و استحکامشان ،این کفش ها فوق

HIGH

 MOUNTAINدارای کفه  %011سخت هستند.

تمام این سری قابلیت نصب کرامپون اتوماتیک
دارند و از تکنولوژی Gore-Tex Insulated
 Comfortاستفاده کرده اند تا کامال ضد آب،
تنفسی و عایق بندی گرمایی شوند.
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خصوصیات:
 دوپوش با پوش داخلی جداشونده
 پاخوری راحت و سیستم قفل سریع بند
کفش
 رویه یک تکه
 کفه کرامپون خور
 دور تا دور لثه الستیکی (رابر)
 قسمتهای شبرنگ
 سیستم تهویه

مدلTOP EXTREME LITE :
سریHIGH MOUNTAIN :
تعریف :نسل سوم کفش های دوپوش با خصوصیات
منحصر به فرد ،کفش کوهی بسیار گرم و چند
منظوره ،مناسب ارتفاع ،سخت ،مستحکم ،استفاده از
پارچه  Kevlarبسیار سبک و محکم با حفظ
مقاومت به پاخوری مداوم و پارگی ،مناسب برای
آب و هوای سرد و مرطوب ،پوش داخلی از جنس
گورتکس عایق بندی با الیه فوم و پوش خارجی
گورتکس  Thinsulatedایده آل برای صعودهای
چندروزه با بیواک ،امکان استفاده از آن به عنوان
تنها کفش صعود بدون نیاز به حمل کفشهای
مختلف برای قسمتهای مختلف صعود.
سایز5-12 ½ UK :
رویه Kevlar :ضد آب و  /Microtechرابر
تودوزیGore-Tex Insulated :
)Comfort/Thinsulated(Inner Boot
قالب :استاندارد Europa H XW
کفه میانی Bestflex FC+P :سخت
کفه بیرونیVibram MontLite+EVA+TPU :
وزن1945 gr/.par (UK8) :
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خصوصیات:
 پاخوری راحت و سیستم قفل سریع بند
کفش
 کفه کرامپون خور
 دور تا دور لثه الستیک
 قسمتهای شبرنگ

مدلFITZ ROY :
سریHIGH MOUNTAIN :
تعریف :مدل جدید و جذاب برای کوهنوردی حرفه
ای کالسیک ،ساختار سبک ،بسیار راحت و
تکنیکال ،سخت ،مستحکم و عایق بندی حرارتی
عالی برای فعالیت های زمستانی ترکیبی .با طراحی
جدید ساق ،آزادی حرکت الزم برای یخ نوردی و
صعودهای تکنیکی در مناطق سرد و سخت را دارد.
کفه میانی از جنس فیبر کربن سخت است و دارای
ترکیب آنتی شوک  Poron Performanceاست
که سبب راحتی و جذب انرژی دائمی است .کفه
ویبرام ترکیبی ،ضد لغزش ،با دوام ،سبک و راحت
است .رویه از  Kevlarو  Microtechساخته شده
تا سبک ،محکم و ضد آب باشد .تودوزی از جنس
 Gore-Tex Insulation Comfortمحافظت
عالی در برابر سرما و خیسی دارد ،با بیشتر کرامپون
های موجود مطابقت دارد.
سایز4-13 UK :
رویه Kevlar :ضد آب و  /Microtechرابر
تودوزیGore-Tex Insulated Comfort :
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex FC+P :سخت
کفه بیرونیVibram MontLite+EVA+TPU :
وزن1712 gr/.par (UK8) :
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سری  ADVANCED TREKKINGکفشهای کامال

دهید .این سری به گونه ای طراحی شده اند که

تکنیکی اند که دارای بیشتر خصوصیات سری

عملکردی

طوالنی

 HIGH MOUNTAINاز جمله حمایت و حفاظت

کوهنوردی زمستانی در شرایط متغیر و سخت

کامل هستند .در عین حال ،خصوصیات برجسته

زمینی و آب و هوایی داشته باشند و عالوه بر این

ای همچون کفه نیمه سخت و استفاده از متریال

برای برنامه هایی مثل کوهنوردی نسبتا حرفه ای

سبکتر و تنفسی تر دارند که سبب می شود برای

مثل عبور از دیواره های یخی یا صعودهای برفی

مسیرهای سنگین و حرفه ای ،در ارتفاع متوسط تا

مناسباند.

باال ،کاربردی تر و راحت تر باشند.

بینقص

طی

مسیرهای

تمام کفش های این سری قابلیت نصب کرامپون

به جز برنامه های فوق حرفه ای و صعودهای

نیمه اتوماتیک را دارند و از تکنولوژی Gore-Tex

زمستانی سنگین ،این کفشهای همه کاره ،به شما

استفاده می کنند تا کامال ضد آب باشند و رطوبت

اجازه می دهند هر نوع فعالیت کوهنوردی را انجام

داخلی را بیرون دهند.

6
مدلNEPAL :
سریADVANCED TREKKING :
تعریف :کفش کوهنوردی محکم ،بسیار مقاوم و
قابل اعتماد ،ساخته شده از چرم نبوک یک تکه پاره
نشونده ،با حمایت بی نظیر قوزک و پاشنه پا .ایده
آل برای بیشتر فعالیت های کوهنوردی و برنامه
های سنگین بکپکینگ کوهستانی.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Nubukضد آب تا  /7.2mmرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 6 :نیمهسخت
کفه بیرونیVibram Ice New :
وزن1980 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 پاخوری راحت و سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه

 زبانه قابل تنظیم

 بند قابل تنظیم روی زبانه
 قسمت های شبرنگ

 حمایت رابری (الستیکی) در جلوی پنجه
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مدلNEPAL LITE :
سریADVANCED TREKKING :
تعریف :کفش کوهنوردی محکم ،بسیار مقاوم و
قابل اعتماد ،ساخته شده از چرم نبوک یک تکه پاره
نشونده ،با حمایت بی نظیر قوزک و پاشنه پا .ایده
آل برای بیشتر برنامههای کوهنوردی و تراکینگ
سنگین در زمینها و شرایط آب و هوایی سخت.
کفهی فوق سبک کوهنوردی  Tetonو کفهی
میانی از جنس  Poronوزن کم و چسبندگی و
راحتی عالی دارد.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Nubukضد آب تا 7.2mm
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 6-Poron :نیمهسخت
کفه بیرونیVibram TETON+EVA+TPU :
وزن1905gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 پاخوری راحت و سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه

 زبانه قابل تنظیم

 بند قابل تنظیم روی زبانه
 حمایت رابری (الستیکی) در جلوی پنجه
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مدلPHANTOM :
سریADVANCED TREKKING :
تعریف :کفش مستحکم و چندمنظوره نیمهسخت،
مناسب هر نوع زمین ،خراب نشدنی ،بسیار سبک،
راحت و تکنیکی ،ساخته شده از چرم یک تکه
 Perwangerبا دوخت و لثه حمایتی دور تا دور.
گزینه ای عالی برای انواع فعالیت های کوهستانی
در چهار فصل ،مثل کوهپیمایی پیشرفته
( ،)Advanced Trekkingعبور از یخچالها و
حتی برنامه های کوهنوردی سطح متوسط.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا  /7.2mmرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 6 :نیمهسخت
کفه بیرونیVibram Foura+EVA+TPU :
وزن1690 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 پاخوری راحت و سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه

 حلقه های تنظیم

 قسمت های شبرنگ
 دوره کامال لثه ای
 سیستم تهویه
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سری  TREKKINGکفشهایی با استحکام عالی و با

مناسب تر اند چرا که از متریال سبکتر و نرمتر با

حداکثر راحتی ،طراحی شده با بهترین سطح

تنفس باالتر ساخته شده اند.

راحتی ،سبکی ،دوام و اطمینان برای استفاده های
مختلف هم در کوهستان و هم در برنامه های
گردشی مختلف.
این کفش ها برای برنامه های کوهنوردی متوسط و
در بعضی موارد برای کوهنوردی ارتفاع در تابستان
مناسب اند.
به جز شرایط کوهستانی زمستانی سخت ،این کفش

تمام کفش های این سری ،صرف نظر از متریال و
طراحی ،حمایت و حفاظت الزم برای قرار گرفتن در
مسیرهای تراکینگ سنگین در زمین ها و آب و
هوای متغیر را فراهم می کند.
تمام کفش های سری  TREKKINGاز تکنولوژی
 Gore-Texبهره مند هستند تا کامالً ضد آب بوده
و

ها در تمام طول سال قابل استفاده اند .برای آب و
هوای گرم ،کفش های بستارد چرم/پارچه ای
.

رطوبت

داخلی

را

به

بیرون

دهند.
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مدلBREITHORN PRO :
سریTREKKING :
تعریف :کفش فوق العاده و بسیار مقاوم تراکینگ
سه فصل ،ساخته شده از چرم  Nubukیک تکه پاره
نشدنی ،بدون دوخت و لثه تقویت کننده دور تا دور
برای حفاظت از نبوک در زمین های سنگریزه ای
(شن اسکی) ،مستحکم ،راحت و خوش پوش،
حساسیت باال ،آزادی حرکتی و انطباق عالی با پا.
ایده آل برای مسیرهای تراکینگ طوالنی ،زمین های
سخت و آب و هوای نامساعد.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Nubukضد آب تا /7.2mmرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Foura+EVA :
وزن1540 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه
 حلقه های تنظیم
 دوره کامال لثه ای
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مدلKATHMANDU :
سریTREKKING :
تعریف :کفش فوق العاده و بسیار مقاوم تراکینگ
سه فصل ،ساخته شده از چرم  Perwangerیک
تکه پاره نشدنی ،بدون دوخت و لثه تقویت کننده
دور تا دور برای حفاظت از نبوک در زمین های
سنگریزه ای (شن اسکی) ،مستحکم ،راحت و خوش
پوش ،حساسیت باال ،آزادی حرکتی و انطباق عالی
با پا .ایده آل برای مسیرهای تراکینگ طوالنی ،زمین
های سخت و آب و هوای نامساعد.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا /7.2mmرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Foura+EVA :
وزن1530 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه

 حلقه های تنظیم
 دوره کامال لثه ای
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مدلMONTANA :
سریTREKKING :
تعریف :کفش فوق العاده و بسیار مقاوم تراکینگ
سه فصل ،ساخته شده از چرم  Perwangerیک
تکه پاره نشدنی ،بدون دوخت ،مستحکم ،راحت و
خوش پوش ،حساسیت باال ،آزادی حرکتی و انطباق
عالی با پا .ایده آل برای مسیرهای تراکینگ طوالنی،
زمین های سخت و آب و هوای نامساعد .کفه ویبرام
با چسبندگی عالی ،آنتی شوک ،راحت و سبک.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا 7.2mm
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Foura +EVA+TPU :
وزن1440 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه

 حلقه های تنظیم
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مدلMONTANA LADY :
سریTREKKING :
تعریف :مخصوص پای زنان طراحی شده و تمام
خصوصیات مدل مردانه را دارد ،کفش فوق العاده و
بسیار مقاوم تراکینگ سه فصل ،ساخته شده از چرم
 Perwangerیک تکه پاره نشدنی ،بدون دوخت،
مستحکم ،راحت و خوش پوش ،حساسیت باال،
آزادی حرکتی و انطباق عالی با پا .ایده آل برای
مسیرهای تراکینگ طوالنی ،زمین های سخت و آب
و هوای نامساعد .کفه ویبرام با چسبندگی عالی،
آنتی شوک ،راحت و سبک.
سایز3 ½-8 UK :
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا 7.2mm
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Lady
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Foura +EVA+TPU:
وزن1180 gr/.par (UK5) :
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع
 رویه یک تکه
 حلقه های تنظیم
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خصوصیات:

مدلFF TREK :

 سیستم انطباق کامل با پا

سریTREKKING :

 قفل سریع

تعریف :با وزن بسیار کم  0781 grبرای یک جفت

 سیستم TMS

 حلقه در محل پاشنه

 لثه رابری  021درجه
 قسمتهای شب نما

 حلقه های فیکس کننده زبانه

( ،)UK8این مدل از خانواده ،Fast Forward
سریع و سبک است .طراحی ارگونومیک ،انطباق
کامل با پا ،راحتی و دقت باال ،سیستم  TMSتعادل
بهینه را بین حمایت و آزادی حرکت پا ایجاد می
کند ،سیستم تهویه رطوبت عالی داخلی .کفش نیمه
سخت ،با راحتی کفش کتانی و عملکرد کفشهای
سخت کوهنوردی ،ایدهآل برای انجام بسیاری از
برنامههای کوهنوردی همچون تراکینگ حرفهای
مثل ،Scrambling :بکپکینگ طوالنی در زمین-
های متغیر و غیره فراهم میکند.
سایز6 ½ -13 UK :
رویه Kevlar :ضد آب و  Superfabricاسترچ،
چرم  Perwangerو /Microtechرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد FF Tech
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram New Mulaz +EVA :
وزن1280 gr/.par (UK8) :
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مدلSPIDER K & SPIDER K LADY :
سریTREKKING :
تعریف :راحتی بی نظیر ،کارایی عالی ،مناسب برای
برنامه های سنگین و پیاده روی های طوالنی،
طراحی جذاب ،یکی از پرفروش ترین مدلهای کفش
تراکینگ ،رویه  Kevlarمحافظت شده با لثه پنجه
کفش ،انطباق عالی با پا دارد .سیستم خروج تعریق
عالی باعث راحتی تنفسی عالی در داخل کفش می
شود .قسمتهای شبرنگ و سیستم تهویه عالی دارد.
سایز4-13 UK (Men) & 3 ½-8 UK :
)(Women
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا  7.7mmو
/Kevlarرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H (Men) & Lady
)(Women
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Sorapiss :
وزن1550 gr/.par (UK8-Men) & 1350 :
)gr/.par (UK5-Women
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع

 لثه محافظ روی پنجه کفش
 حلقه های تنظیم
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مدلTRILOGY :
سریTREKKING :
تعریف :مدل جدید و پیشرفته کفشهای تراکینگ
بعد از اسپایدر کی ،یک کفش تراکینگ عالی ،ارتقا
یافته از جهات مختلف مثل وزن ،راحتی ،شکل
ظاهری و غیره .از پارچه  Superfabricاستفاده
شده که با تکه های سرامیکی پوشانده شده و به
شدت مقاوم در برابر سایش و خراش است.
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Perwangerضد آب تا  7.7mmو
/Superfabricرابر
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالب :استاندارد Europa H
کفه میانی Bestflex 3 :نرمال
کفه بیرونیVibram Foura +EVA+PU :
وزن1450 gr/.par (UK8) :
خصوصیات:
 سیستم قفل بند سریع
 حلقه های تنظیم

 قسمت های شبرنگ

 لثه محافظ رابری روی پنجه
 سیستم تهویه
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سری  HIDROLINEتعریفی از کفش هایی است

 Idrogripبهترین چسبندگی را روی سطوح خیس

که به طور ویژه برای فعالیت های حرفه ای ورزشی

و لغزنده دارد .مقاوم در مقابل پاخوری مداوم و

در محیط های مرطوب ،لغزنده و خیس ،مثل

سایش بیرونی و تماس دائم با آب .طراحی کفش،

غارنوردی ،دره نوردی ،کایاک سواری ،ورزشهای

سیستم بند مخصوص و وزن کم با حداکثر تطابق و

ساحلی ،پیاده روی در مناطق گرمسیری و غیره،
طراحی و ساخته شده است .طراحی و متریال به
گونه ای انتخاب شده است که از نظر عدم لغزش و
چسبندگی ،دوام و راحتی ،حفاظت و ایمنی بهترین
کارایی را داشته باشد .کفه

Vibram Best

محافظت از پا ،با راحتی ،کارایی و آزادی حرکتی
عالی .مناسب برای مناطق آپروچ و آبی .با تخلیه آب
عالی از داخل و گتر متصل به کفش که اجازه نمی
دهد سنگریزه ها وارد کفش شوند.
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مدلCANYON GUIDE+CANYON :
GUIDE LADY
سریHIDROLINE :
تعریف :این مدل جدید و پیشرفته ،برای حداکثر
کارکرد در محیط های مرطوب ،خیس و لغزنده
طراحی شده مثل :غارنوردی ،دره نوردی ،پیمایش
مسیرهای گرمسیری و غیره .کفه Vibram Best
 Idrogripبهترین چسبندگی را روی سطوح خیس
و لغزنده دارد .مقاوم در مقابل پاخوری مداوم و
سایش بیرونی و تماس دائم با آب .طراحی کفش،
سیستم بند مخصوص و وزن کم با حداکثر تطابق و
محافظت از پا ،با راحتی ،کاردهی و آزادی حرکتی
عالی .مناسب برای مناطق آپروچ و آبی .با تخلیه آب
عالی از داخل و گتر متصل به کفش که اجازه نمی
دهد سنگریزه ها وارد کفش شوند.
سایز4-13 UK (Men) & 3 ½-8 UK :
)(Womem
رویه Microtech :آبی و  /Corduraرابر پرو
تودوزیHidro-Mesh :
قالب :استاندارد  Canyonو Canyon Lady
کفه میانی Bestflex 2:انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Best Idrogrip +EVA:
وزن1150 gr/.par (UK8-Men) & 1090 :
)gr/.par (UK5-Women
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الزمه های ساختاری و ارتوپدی پای کودکان همانند
پای بزرگساالن است .به همین دلیل بستارد سری
 TREKKING JUNIORرا با همکاری متخصصین
ارتوپد کودکان ساخته است .این کفش ها ضرورت
های مورد نیاز گردشگر نوجوان را فراهم می کند از
جمله:
حمایت و پایداری:
دوره پاشنه مستحکم است و تا ساق پا کشیده شده
است تا خطر آسیب به پا را از بین ببرد .کفه
مستحکم ،محافظت کننده و مقاوم به تنش و در
عین حال انعطاف پذیر ،به گونه ای که راه رفتن
راحت و طبیعی همراه با چسبندگی کافی به سطوح
مختلف را داشته باشد.

پاخوری و راحتی:
قالب کفش ،توسط متخصصین ارتوپد کودکان،
مخصوص ساختار و شکل پای کودکان ساخته شده
است .فیکس کننده های پددار آناتومیک داخل
کفش از ایجاد درد در نواحی فشار جلوگیری می
کنند .پوشیدن و درآوردن کفش به خاطر حلقه
های تنظیم و فضای جاگیری پای باز کفش راحت
است.
حفاظت و ایمنی:
نوارهای شب نما برای دید در شب .ضد آب دائم و
خروج رطوبت داخل پا به خاطر استفاده از چرم ضد
آب ترکیب شده با تکنولوژی .GORE-TEX
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مدلALFABIA :
سریTREKKING JUNIOR :
تعریف :کفش بسیار سبک ،راحت و ضد آب جذاب
برای کودکان و همچنین جوانان .با استفاده از
متریال با کیفیت باال مثل چرم طبیعی ،تودوزی
 Gore-Texو کفه رابری  ،Vibramگزینه ای
عالی برای کوهستان و طبیعت و نیز استفاده روزانه
در آب و هوای مرطوب و سرد سال.
سایز27-39 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و مش /رابر مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالب :استاندارد Junior Eur
کفه میانی ، Bestflex 1:فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Paw kid:
وزن570 gr/.par (EUR 31) :
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سری  TRAIL WALKINGنسل جدید متریال و

برنامه های پیشنهادی برای این سری عبارتند از

طراحی است .کفش هایی با حداکثر سبکی ،تنفس،

پیاده روی و کوهپیمایی سبک ،پیاده روی در کوه

کاردهی و راحتی.

در ارتفاع پایین ،پیاده روی طوالنی در جنگل،

مزیت بزرگ این سری کفش ها ،تطبیق پذیری

مسافرت و استفاده روزانه شهری.

عالی آنهاست .این سری هم کفشی برای برنامه های

تمام کفش های این سری از تکنولوژی Gore-

طبیعت و هم کفشی برای استفاده در شهر هستند.

 Texبهره می گیرند تا کامال ضد آب باشند و در

این سری تنوع زیادی دارد و مناسب استفاده در

عین حال رطوبت داخلی را به بیرون دهند.

بهار ،تابستان و پاییز است.
.
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مدلGALAXY :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :یک مدل جدید از یک کفش فوق راحت
پیاده روی و طبیعت گردی .نرم ،سبک ،توانمند،
محافظ و دارای بالشتکهای نامتقارن محافظ و
تنفس عالی با بهره گیری از تکنولوژی Gore-Tex
 Surroundکه رطوبت و گرما را از کف کفش هم
به بیرون می دهد اما ضد آب و محافظ هست.
مناسب برای برنامه های چندگانه و محیط گرم.
مسیرهای پیمایش جاده ای و کوهستانی و تپه ای
یک روزه .ایده آل برای بیشتر فعالیتهای آئروبیک
مثل پیاده روی سرعتی.
سایز6 ½ - 13 UK :
رویه :چرم  Perwangerو توری ضد آب
تودوزیGore-Tex Surround :
قالبFF Tech :
کفه میانی ، Bestflex 2 :انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Pinto+EVA :
وزن1010 gr/.par (UK8) :
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مدلG. R. :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش طبیعت گردی و پیاده روی نرم،
سبک ،راحت و انعطاف پذیر ،با دوام ،ضد آب و
تنفسی .طراحی عالی با کفه محکمتر Vibram
 Grivolaایده آل برای برنامه های کوهپیمایی
سبک و متوسط و مناسب برای کسانی که کفه ای
سخت تر می خواهند یا مسیرهای بکر را انتخاب
می کنند.
سایز39 – 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالبTrail Tech 20 :
کفه میانی ، Bestflex 2 :انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Grivola :
وزن1300 gr/.par (EUR 42) :
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مدلARGON :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :یک کفش نیمساق جذاب ،مدرن و فوق
سبک ،احساس پوشیدن یک کتانی را میدهد اما در
عین حال حمایت و پایداری کافی را به خاطر نیم
ساق بودن و کفهی نسبتاً سخت ،داراست .مدل
آرگون ساخته شده از چرم چند تکه و ،Cordura
با بهرهمندی از کفهی بیرونی Vibram Compos
و کفهی میانی  EVAراحتی و سبکی بینظیر با
استحکام و پایداری بسیار باال ،با ضخامت کفهی
بیشتر .جایگزینی مطلوب برای پیادهرویهای اکتیو
برای کسانی که میخواهند در زمینهای صخرهای و
پر فراز و نشیب پیمایش کنند .با بهرهمندی از
تکنولوژی  GORE-TEX Extended comfortو
متریال تنفسی پا را خشک و راحت نگه میدارد.
ایدهآل برای کوهپیمایی (هایکینگ) ،تراکینگ
سبک و سفرهای ماجراجویانه.
سایز39 – 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 40 :
کفه میانی ، Bestflex 2 :انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Campus + EVA :
وزن770 gr/.par (EUR 42) :
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مدلTuro’ :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش سه فصل راحت ،سبک ،نرم و
انعطاف پذیر با خصوصیات عالی و ساق بلند مشابه
مدلهای رده باالتر .مناسب برای برنامه آموزشی ،با
ساق محافظت کننده مچ ،ایده آل برای برنامه های
سبک مثل تپه ها و طبیعت گردی .طراحی
کالسیک-اسپورت ،مناسب برای مسافرت به مکان
های بکر ،گذراندن آخر هفته یا استفاده شهری.
سایز39 - 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالبTrail Tech 30 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Sky Running + EVA :
وزن970 gr/.par (EUR 42) :
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مدلSPEED HIKER :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش مدرن و جالب ،فوق العاده سبک و
راحت ،ضد آب دائمی ،تنفسی ،برای برنامه های
مختلف .ساق بلند و محافظ ،با وزن کم و راحت با پا
انطباق داشته و ساق پا را هم محافظت می کند.
مناسب برای برنامه های آئروبیک مثل کوله کشی
سرعتی ،پیاده روی سریع  ،همچنین پیاده روی
روزانه نرمال ،گردش ،قدم زدن ،مسافرت و استفاده
شهری.
سایز39 - 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 10 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Sky Running + EVA :
وزن910 gr/.par (EUR 42) :
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مدلTRAVESSA :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش نیم ساق سه فصل فوق العاده سبک
و راحت ،تقریبا سبک ترین ،نرم ترین و انعطاف
پذیرترین کفش بستارد ،با طراحی راحت خود و
ساق محافظ مچ پا مناسب برای پیمایش تپه ها و
طبیعت گردی ،طراحی کالسیک-اسپورت عالی
مناسب برای سفر به مناطق بکر ،تعطیالت آخر
هفته و یا مصرف شهری.
سایز39 - 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالبTrail Tech 30 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Sky Running + EVA :
وزن870 gr/.par (EUR 42) :
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مدلSPEED HIKER LOW :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش مدرن و جالب ،با طراحی سبک و
راحت برای انواع برنامه ها .ضد آب دائمی و تنفس
عالی ،ایده آل برای برنامه های کوله کشی سرعتی،
پیاده روی سرعتی همچنین پیاده روی نرمال
روزانه ،قدم زدن ،مسافرت و استفاده شهری.
سایز39 - 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالبTrail Tech 10 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Sky Running + EVA :
وزن790 gr/.par (EUR 42) :
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مدلFLASH :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش چند منظوره جذاب ،راحت و مدرن.
ساخته شده از چرم جیر و  Corduraبا بهرهمندی
از کفهی بیرونی  Vibram Composو کفهی
میانی  EVAراحتی و سبکی بینظیر با استحکام و
پایداری بسیار باال ،با ضخامت کفهی بیشتر .گزینه-
ای مطلوب برای پیادهرویهای اکتیو برای کسانی
که میخواهند در زمینهای صخرهای و پر فراز و
نشیب پیمایش کنند .با بهرهمندی از تکنولوژی
 GORE-TEX Extended comfortو متریال
تنفسی پا را خشک و راحت نگه میدارد .ایدهآل
برای کوهپیمایی (هایکینگ) ،تراکینگ سبک و
سفرهای ماجراجویانه.
سایز36 - 47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 40 :
کفه میانی ، Bestflex 2 :انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Campus + EVA :
وزن685 gr/.par (EUR 42) :
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مدلPETRA :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش چند منظوره که ویژه زنان طراحی
شده است و حس یک کفش کالسیک و ظاهر
چرمی را با طراحی رنگی و برجسته به همراه دارد.
ساخته شده از چرم جیر با کیفیت باال با الیههای
چرم  .Corduraنتیجهی این ویژگیها کفشی
جذاب ،انعطاف پذیر ،راحت و چندکاره است که هم
در طبیعت و هم در شهر قابل استفاده است.
سایز36 - 42 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و Cordura
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 40 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Pillow + EVA :
وزن605 gr/.par (EUR 38) :
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مدلCAMI’ :
سریTRAIL WALKING :
تعریف :کفش ساق کوتاه فوق العاده سبک و
راحت ،تقریباً سبک ترین ،نرم ترین و انعطاف پذیر
ترین کفش چرمی بستارد است .ایده آل برای برنامه
های سبک مثل تپه نوردی سبک ،مسافرت به
مناطق بکر ،تعطیالت آخر هفته یا استفاده روزمره
شهری.
سایز39-47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب و  /Corduraرابر
مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 30 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Sky Running + EVA :
وزن770 gr/.par (EUR 42) :
خصوصیات:
 حفاظت از پنجه
 حلقه پشت پاشنه
 حمایت رابری پشت پاشنه
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تمایل به جابجایی زیاد و تغییر شیوه سفر به

با ترکیب تکنولوژی  ،Gore-Texکه کامالً ضد آب

سفرهای کوتاه و پیاپی در نواحی شهری و روستایی

بوده و در عین حال رطوبت داخلی را به بیرون دهد،

و نیاز به سفر سبک و راحت ،سبب افزایش نیاز به

این کفش را برای برنامه ها و شرایط مختلف مثل

پوشاک وکفش های سبک ،کاربردی و راحت می

مسافرت ،وقت فراغت ،ماجراجویی ،پیاده روی و

شوند .این سری برای سفرهای مدرن چند منظوره

مصرف روزمره ایده آل می کند.

با الگوگیری تکنیکی از کفش های کوهنوردی
ساخته شده اند.
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مدلOXFORD :
سریTRAVEL :
تعریف :کفش ساق کوتاه شهری با راحتی ،حفاظت
و کیفیت عالی .طراحی شده برای بازه وسیعی از
فعالیت ها و شرایط آب و هوایی با حفظ راحتی
کفش شهری با رویه  Nubukنرم ،دور ساق نرم،
قالب راحت و کفه نرم ،مستحکم و آنتی شوک
.Vibram Tubava
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Nubukضد آب نرم
تودوزیGore-Tex Performance :
Comfort
قالبEuropa :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Tubava + EVA :
وزن880 gr/.par (UK 8) :
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مدلRANDO II :
سریTRAVEL :
تعریف :کفش چرمی راحت و مدرن ،کفشی
چندکاره در هر شرایط آب و هوایی ،متریال با
کیفیت عالی و طراحی مدرن و جذاب ،مناسب برای
پیاده روی در مکان های بکر و جدید ،تپه ها یا
جنگل تا قدم زدن در خیابان ،انتخابی عالی برای
مسافرت بدون نیاز به کفشی دیگر حتی برای نواحی
با آب و هوای متغیر با آفتاب و باران.
سایز39-47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب  /رابر مصنوعی
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 10 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Tubava + EVA :
وزن740 gr/.par (EUR 42) :

35
مدلRELAX :
سریTRAVEL :
تعریف :کفشی فوق العاده راحت و آزادی حرکتی.
به خاطر طراحی جدید و عالی نگهدارنده پاشنه پا،
بدون بند برای پوشیدن راحت ،کفه بیرونی
 Vibram Best Travelبا چسبندگی ،استحکام،
راحتی و سبکی عالی ،کفشی بسیار راحت ،ایده آل
برای مسافرت و استفاده روزمره در شهر
سایز4-13 UK :
رویه :چرم  Nubukضد آب تا 7mm
تودوزیAir-Mesh :
قالبEuropa :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Best Travel + EVA :
وزن840 gr/.par (UK 8) :
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مدلLONDON :
سریTRAVEL :
تعریف :کفش کتانی سبک و راحت ،ترکیبی از
طراحی مدرن و شهری و روستایی با متریال حرفه-
ای و با کیفیت باال ،که آن را تبدیل به یک گزینهی
عالی و جذاب ،هم برای مسافرت و هم برای
استفادهی روزانه در بیشتر فصول سال و برای
شرایط آب و هوایی متغیر .کفهی بیرونی رابری
جدید  Vibram Starmapپایداری و راحتی
عملکردی را فراهم میکند و همراه با تکنولوژی
 GORE-TEX Extended Comfortو متریال
تنفسی ،این اطمینان را میدهد که کفش کامالً
تنفسی و نیز ضدآب باشد و پا را خشک و راحت
نگه میدارد.
سایز39-47 EUR :
رویه :چرم  Splitضد آب
تودوزیGore-Tex Extended Comfort :
قالبTrail Tech 50 :
کفه میانی ، Bestflex 1 :فوق انعطاف پذیر
کفه بیرونیVibram Starmap :
وزن740 gr/.par (EUR 42) :
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توضیحات
 :1رویه ()UPPER
 Kevlar :Water-repellent Kevlarپارچهای از جنس پاراآرامید صنعتی است که تنشپذیری بسیار
زیادی با وزن کم دارد و  5برابر از فوالد محکمتر است.
 :Microtechپارچهی  %011پلی استر ،ساخت آمریکا ،ضد رطوبت ،با دوام و مستحکم و ضد تجمع میکروبها
 :Rubberهمان الستیک طبیعی است که از صمغ درخت به دست میآید و عملکرد مکانیکی خوبی دارد.
 :Water-repellent Perwanger leatherچرم  Perwangerضد آب ،ایدهآل برای ورزشهای
کوهنوردی حرفه ای مرتفع و پوشیده از برف و یخ ،به دست آمده از دام کوههای آلپ.

 :Water-repellent Nubuk leatherچرم  Nubukضد آب ،ساخته شده از چرم طبیعی گاو ،پروتئین
زدایی شده ،که از سمت رو دباغی شده ،مخملی شکل و مقاوم در برابر پاخوری زیاد است.
 :Superfabricپارچه ای بسیار با دوام ،مقاوم در برابر سایش ،آلودگی و لک ،کامالً تنفسی ،قابلیت خشک
شدن سریع ،مقاوم در برابر شکاف خوردگی و ساخته شده از مواد دوستدار محیط زیست.
 :Strech Superfabricپارچه  Superfabricاسترچ یا ارتجاعی
 :Corduraپارچه ای با دوام ،تطبیق پذیر و قابل اعتماد مورد استفاده در کیف ،کوله پشتی ،شلوار ،لباس نظامی
و پوشاک عملیاتی
 :Meshتوری بافته شده از الیاف
 :Water-repellent Split leatherنوعی چرم ضد آب از پوست گاو است که در ساخت دستکش های
کارهای سخت و سنگین کاربرد دارد و در قسمت بیرونی در معرض محیط قرار میگیرد.
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 :Synthetic Rubberالستیک مصنوعی یا االستومر صنعتی ،از ترکیبات نفتی به دست می آید و همان
خواص الستیک طبیعی را با پایداری گرمایی بهتر و سازگاری بیشتر با مواد نفتی دارد.
 :Water-repellent Air-Meshنوعی مش ضد آب ،با بافت فشرده ضخیم ،سبک ،مقاوم در برابر سایش و
بادوام که در صنایع نظامی و دریایی کاربرد دارد.
 :Water-repellent Meshمش یا توری با خاصیت ضد آب.
 :Water-repellent Soft Nubuk leatherچرم  Nubukنرم ضد آب
 :Water-repellent Soft Full Grain leatherچرم  full grainاصطالحاً چرمی است که از الیه زیر
موی پوست جدا می شود و سخت ترین و با دوام ترین نوع چرم است .به خوبی در برابر رطوبت مقاومت می کند
و به خوبی جال داده شده است.
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 :2تودوزی ()LINING
 :Gore-Texیک الیه نازک ضد آب و تنفسی از جنس تفلون است که اجازه می دهد بخار آب از آن عبور کند
اما قطرات آب مایع از آن نمی گذرد .به همین دلیل قطرات آب به داخل کفش نفوذ نمی کنند در حالی که
تعریق به راحتی از داخل کفش به بیرون منتقل می شود .طراحی آن سبک ،ضد آب و برای تمام فصول است.

 :Gore-Tex Insulated Comfortیک سری از پارچه گورتکس که برای استفاده در باران ،برف و شرایط
سرد با گرمایش بهتر ،راحت ،ضد آب و تنفسی طراحی شده است.

 :Gore-Tex Thinsulatedنوعی عایق بندی با گرمایشی  0.5تا  7برابر پر و الیاف ،به عالوه نرمی ،انعطاف
پذیری باال و تنفس عالی از مزایای آن است .بر خالف دیگر مواد عایقبندی که گرمایششان با تر شدن کاهش
می یابد ،این پارچه کمتر از  %0وزن خود ،رطوبت جذب می کند و برای محیط های تر بسیار مناسب است.

40
 :Primaloftنوعی عایق بندی گرمایشی از جنس میکروفایبر (الیاف میکرو) مصنوعی است که در ارتش ایاالت
متحده آمریکا استفاده می شد .خواص ترشوندگی و خشک شوندگی عالی دارد و وقتی خیس شود %62 ،از
گرمایش خود را با حفظ شکل اولیه ،حفظ می کند .دفع آب بسیار عالی دارد و قابل فشرده سازی است .این ماده
به عنوان جایگزینی برای پر معرفی می شود.

 :Gore-Tex Performance Comfortیک سری از پارچه گورتکس که برای استفاده در شرایط آب و
هوایی معتدل طراحی شده است .بسیار با دوام ،ضد آب ،راحت و تنفس بهبود یافته است .مناسب تمام فصول و
ایده آل برای انواع فعالیت ها و شرایط آب و هوایی متغیر است.

 :Gore-Tex Extended Comfortیک سری از پارچه گورتکس که برای استفاده شهری و طبیعت در
شرایط گرم و معتدل یا سطوح فعالیت باالتر طراحی شده ،عایق نشده ،ضد آب ،تنفسی عالی و با دوام است.
قطرات آب به داخل نفوذ نمی کنند در حالی که تعریق به راحتی از داخل به بیرون منتقل می شود.
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 :Gore-Tex Surroundنوعی پارچه گورتکس با راحتی آب و هوایی تمام عیار برای پاها ،دور تا دور تنفسی و
ضد آب همیشگی برای آب و هوای گرم و معتدل طراحی شده است .پاها حتی در شرایط خیلی گرم خشک و
راحت می مانند و کفی آنها دارای هواکش های جانبی است.

 :Air-Meshنوعی توری با بافت فشرده ضخیم ،سبک ،مقاوم در برابر سایش و بادوام که در صنایع نظامی و
دریایی کاربرد دارد.
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 :3کفه بیرونی ()Outsole
کفه کوهنوردی  :Vibramکفه ای از جنس رابر با کشش و دوام باال ،ضد آب ،ضد برف و با دوام .مزایا :بر روی
مرتفع ترین قلل دنیا امتحان شده است ،ساختار خود را در دماهای بسیار پایین حفظ می کند ،ترکیبی سخت
برای حداکثر حفاظت و دوام است .در کوهنوردی ،دوچرخه سواری کوهستان ،ورزش های زمستانه و
موتورسواری ایده آل است.

 :Vibram Breithornیک نوع رابر مسدودکننده است که خصوصیات طراحی کالسیک ویبرام را دارد.
مقاومت عالی در برابر استفاده طوالنی مدت ،با طراحی خاص پاشنه که ضخامت آن به تدریج تغییر می کند.
 :Vibram EVAترکیبی برای کفه کفش که  %05رابر وزن دارد و سایز خود را به خوبی حفظ می کند.
 :Vibram TPUترکیبی برای کفه کفش با سختی باال ،سایش بسیار پایین و نشکن.
 :Vibram Ice Newطراحی کفه ای است که دارای گوشه هایی است که بر روی یخ اصطکاک فوق العاده ای
ایجاد می کند.
 :Vibram Fouraکفه رابر با طراحی کالسیک تراکینگ ویبرام ،با برشهایی از جنس پلی یورتان که آنتی
شوک هستند ،لبه جلویی تقویت شده ،پاشنه آندرکات (از زیر برش خورده) و میانه برش کاری شده.
 :SUV Multifunction BG3کفه ارتقا یافته جهت کاهش لغزش بر روی سطوح لغزنده
 :Vibram New Mulazکفه رابر کوهنوردی با طراحی اسپورت
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 :Vibram Sorapissکفه رابر کالسیک تراکینگ و دو رنگ است .با استفاده از گل میخ (رگه ته کفش) بلند
خود ،تغییر فرم نمی دهد .برجستگیهای معکوس و زاویه دار آن ،به ترمز گرفتن و کشش روی سطح کمک می
کنند.
 :Vibram Andermattکفه رابر فنجانه ای است که برای عملکرد عالی در تراکینگ و طبیعت گردی طراحی
شده است .چسبندگی بر روی سطوح مختلف دارد ،نسبت به تغییر دما مقاوم است و با دوام است.
 :Vibram Pintoکفه رابر تراکینگ با قابلیت استفاده در شرایط لغزنده
 :Vibram Girvolaیک کفه رابر سبک برای طبیعت گردی است .دور محکم ،آج های سطحی برای کشش و
دوام بیشتر و آج های عمیق تر در پاشنه برای ترمز ایمن دارد .هر سنگی را در هر نوع زمینی کنار می زند و لبه
جلویی تقویت شده دارد تا از انگشتان محافظت کند.
 :Vibram Sky Runningکفه ای فوق سبک که ایمنی و کنترل باالیی دارد و برای دوی کوهستان ایده آل
است.
 :Vibram Tubavaکفه ای بسیار راحت که تعادل و تناسب عالی دارد.
 :Vibram Predator IIکفه ای سبک ،بسیار راحت ،با دوام و ضد آب

