
Our no-hassle 2 years warranty is extended as 
long as the Green Dot™ on the sole is intact, 
for a maximum period of 4 years.
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מידות
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תכונותטכנולוגיה

רצועות: רצועות פוליפרופילן
רפידה: שכבת EVA, מכילה חומר אנטיבקטרילי למניעת ריחות

שכבת ביניים: שכבת EVA לבלימת זעזועים
סוליה: גומי עמיד לשחיקה ומניעת החלקה

מספר מזהה
מתוך כוונה לייצר סנדלים באיכות גבוהה במיוחד, לכל סנדל יש 

מספר מזהה ייחודי (מופיע על גבי תווית התפורה על הסנדל). דבר 
זה מאפשר עקיבות מלאה כדי לשקף את קפדנותנו בנושא איכות 

המוצרים והיכולת לבחון ולנהל כל בעיה שעלולה להתעורר.

שקית נשיאה אקו-לוגית
אריזה חכמה הניתנת לשימוש חוזר, אידיאלי לנשיאת סנדלים 

מלוכלכות או רטובות. או כל דבר אחר.

כפכף אותה
פתיחת רצועת העקב וכיוונה באמצעות רצועת כף הרגל הקדמית 
מסיבה בקלות את הסנדל לכפכף – ניתן לנעול את הסנדל על ידי 

החלקת הרגל פנימה.

רצועות ייבוש מהיר
הרצועות שלנו ארוגות מחוטי פוליפרופילן. אנו משתמשים באריגה 

טובולרית על מנת לייצר רצועה רכה ועמידה לאורך זמן. רצועה 
עשויה פוליפרופילן מתייבשת פי שתיים יותר מהר מרצועות 

ניילון/פוליאסטר רגילות, הנפוצות יותר.

A.R.T.4™
מדרך EVA עשירה בגומי. המדרך עובר שיוף על מנת 

להשאיר את ה- microspores פתוחים על-גבי השטח, 
לשיפור האוורור של כף הרגל. בתהליך ייצור הרפידה משולב 

רכיב אנטי בקטריאלי שמונע התפתחות ריחות לא נעימים.

A.R.T.2™
תרכובת גומי מקורית של שורש לסוליה התחתונה. סוליה 
דביקה בעלת חיכוך גבוה שאינה מכתימה ואינה מחליקה 

אפילו בתנאי רטיבות. בעלת התנגדות שחיקה גבוהה.

X-Strap®  פטנט
מערכת רצועות ייחודית עם 6 נקודות עגינה בסוליה. רצועת 

העקב ורצועת שורש כף הרגל אינן תלויות האחת בשנייה, 
ומעניקות לרגל אחיזה מושלמת.
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הוראות טיפול ואחסנה לסנדלים
1. לשמירה על הסנדלים, רצוי לכבסם במכונת כביסה או במים קרים עד 30 מעלות. 2. מומלץ לכבס את הסנדלים כשהסקוצ'ים סגורים, על מנת לשמור על 

אורך חייהם. 3. יש לייבש את הסנדל באוויר הפתוח ובצל. 4. יש להימנע מחשיפת הסנדל לחום גבוה, אין להשאיר את הסנדלים ברכב סגור החונה בשמש.


