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Buty do nart back country Fischer Offtrack 5BC
do wiązań systemu NNN BC

Jeśli szukasz własnej
trasy
z
dala
od
szlaków, musisz być w
stanie zaufać swoim
butom.

Przystosowane do wielogodzinnego marszu na nartach w trudnym
terenie. Wykończenie z wytrzymałego nylonu osłoniętego w newralgicznych
miejscach gumą gwarantują nam, że buty te przez długi czas będą nam
służyć. Wodoodporny, podklejany kołnierz wszyty w cholewę buta
zapobiega przedostawaniu się śniegu do wnętrza i gwarantuje niezakłócone
korzystanie z narciarstwa pozatrasowego Usztywnienie w stawie
skokowym, wysoka cholewka, regulacja szerokości cholewki i pasek
zacieśniający sprawiają, ze buty świetnie trzymają się na nogach. Podklejony
zamek i osłona przeciwśniegowa sprawiają, że wilgoć nie przedostaje się do
wnętrza buta. Ocieplina wykonana z wełny. Idealna dla osób czułych
na zimno. Zapewnia komfort i ciepło bez uczucia wilgoci nawet
podczas długiego użytkowania. Buty Offtrack 5BC oferują niezawodną
ochronę przed śniegiem i zimnem. Easy Entry Loops to ułatwienie przy
zakładaniu. Podeszwa BC o średniej twardości, przeznaczona do wiązań NNN
back country. Specjalnie uformowany protektor na podeszwie zapobiega
ślizganiu się podczas chodzenia bez nart.

Co to są buty backcountry.
Buty backcountry przeznaczone są do wędrówki na nartach śladowych backcountry
na nieprzetartych szlakach, zwłaszcza w górach. Porządny opad śniegu i już każda
trasa jest niczym nie odkryta. Przedzieranie się przez puch wymaga specjalnego obuwia.
Narta jest dużo szersza a wraz z nią i wiązanie. Zaczep na czubie buta jest szerszy, co
umożliwia lepsze poruszanie się na narcie. Podczas wędrówki w górach, niekiedy ze
znacznym obciążeniem na wiązania działają znacznie większe siły niż podczas biegu na
przygotowanej płaskiej trasie wymaga to właśnie wzmocnionego zaczepu do wiązań. Buty
jest tak zaprojektowane, aby buty wytrzymały nawet kilkunastocentymetrowe głębokie ślady
stworzone przez wędrowca. Przeżycia, jak i widoki w takich okolicznościach pozostają długo
w pamięci i w sercu.

ANKLE SUPPORT CUFF
Bardzo stabilnej skorupa, dopasowana do anatomicznego kształtu łydki, gwarantuje doskonałe trzymanie i
przekaz sił. Posiada regulację Powerstrap-pasek zapinany
na rzepy.

MANKIETY / SKORUPY / SZNUROWANIA INJECTED HEEL
CAP
Anatomicznie wyprofilowane zewnętrzne plastikowe
nakładki na pięty zapewniają optymalne dopasowanie.

DOPASOWANIE / REGULACJA HEEL FIT STRAP
Regulacja dopasowania buta do szerokości pięty zapewnia doskonałe trzymanie stopy i wygodę.

EASY ENTRY LOOPS
Specjalny system umożliwiający łatwe i komfortowe
zakładanie i zdejmowanie butów

SLIDER W okolicach pięty śliska i gładka wstawka z
lycry zapobiega otarciom i podnosi komfort
biegania.

VELCRO STRAP
System rzepów, łatwy w obsłudze i regulacji

Osłona sznurówek zapewniająca ochronę przed śniegiem i
wodą. Wnętrze buta pozostaje suche i komfortowe.

INTEGRATED GAITER
Wodoodporny, podklejany kołnierz wszyty w cholewę
buta. Zapobiega przedostawaniu się śniegu do wnętrza i
gwarantuje niezakłócone niczym korzystanie z narciarstwa
pozatrasowego.

SEALED ZIPPER
Podklejane suwaki gwarantują, że wnętrze buta pozostaje
suche.

WOOL LINING
Ocieplina wykonana z wełny. Idealna dla osób czułych na
zimno. Zapewnia komfort i ciepło bez uczucia wilgoci
nawet podczas długiego użytkowania

PODESZWY BC zapewniają stabilność i dobre oparcie
podczas biegania w trudnych warunkach. Specjalnie
uformowany protektor na podeszwie zapobiega
ślizganiu się podczas chodzenia bez nart

SPORT FIT CONCEPT
Koncept Fischera wychodzący na przeciw różnym grupom
konsumentów określający zastosowanie buta rekreacyjne, sportowe, lub buty dla kobiet. Każda z grupy
butów jest wykonana z myśla o specyficznych cechach ich
użytkowników.

