
665 ג‘ (מידה 42)

רצועות: רצועות פוליפרופילן
כריות: שכבה פנימית - בד המנדף לחות מהעור ושומר על רגליך יבשות וקרירות.

שכבה אמצעית - שכבת EVA להרגשת רכות ונוחות.
שכבה חיצונית - בד פוליאסטר עמיד בעל התנגדות שחיקה גבוהה.

רפידה: שכבת גומי ייחודי, מכילה חומר אנטיבקטרילי למניעת ריחות.
שכבת ביניים: שכבת EVA לבלימת זעזועים.

סוליה: גומי עמיד לשחיקה ומניעת החלקה.
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מידות

מידות במ“מ

תכונותטכנולוגיה

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.

סוליה תלת-שכבתית
שלוש שכבות נפרדות - מגע עם כף הרגל, ריפוד ביניים, מגע עם 
הקרקע - מאפשרים כיוון פרמטרים מדויק כגון, אחיזה, עמידות, 
ספיגת זעזועים ומשקל. התוצאה היא איזון מושלם ותוכל לחוש 

בהבדל לאחר שבוע אחד של שימוש. 

™A.R.T.1 טכנולוגיית גומי מתקדמת
ייחודי לשורש: תרכובת גומי מיוחדת לרפידה, החלק שבא 

 A.R.T1 במגע עם כף הרגל בסנדל. שימוש ברפידת גומי מ
משפר את אחיזת הרגל בתוך הסנדל ומשפר את אוורור כף 

הרגל ובכך מפחית את ההזעה בה. בתרכובת משולב מרכיב 
אנטי בקטריאלי, המונע ריחות לא נעימים.

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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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.
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גובי

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.
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