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HUNTING
LOWA-Index

Hunting

Bovenmateria

nubuck

Voering

leer

Zool

Vibram® Masai

Gewicht

1900 g/paar (UK 8)

Maten

UK 6 - 13

Constructie
Stijgijzer

Meer informatie over onze iconen is te vinden op https://www.lowa.nl/nl/producten/pasvorm-en-kwaliteit/comfort.html
Lowa Sportschuhe GmbH

Riemen/voormand
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HUNTING

Buitenzool Vibram® Masai
᛫ Perfecte grip op alle ondergronden door zelfreinigend bergschoenprofiel
᛫ grove rem- en afzetnoppen
᛫ naar voren geplaatst profiel voor meer grip bij het afdalen
᛫

Meer informatie over onze iconen is te vinden op https://www.lowa.nl/nl/producten/pasvorm-en-kwaliteit/comfort.html
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HUNTING
Technologie Icons
Leesten

Gewrichten
S-Leesten (Smal)

Bij een S-leest is het volume bij de voorvoet kleiner dan bij een normale
leest. Hiervoor wordt de omvang van de bal verkleind.

WXL-Leesten

Nog meer teenruimte in combinatie met meer volume aan de bal van de
voet.

Extra Maten

Hard Shank

Bovenwerktechnologieën

Voor dit schoenmodel zijn extra maten leverbaar. Gelijmde modellen
(Alpine, Backpacking, Trekking) hebben een andere zool en een andere
prijs. Zie de prijslijst voor meer details.

FlexFit®

Als de schacht van een wandelschoen licht kan buigen, kan de voet beter
afrollen. Dit bespaart vooral bij het omhoog lopen kracht en zorgt voor een
voelbaar comfort. Daarom heeft LOWA in het gedeelte van de voetboog
een flexibele zone en een zogenaamde "lace loop" ingebouwd. Daaronder
wordt het verplaatsen van het oog en het gebruik van een flexibele
aanhaalhaak verstaan, wat de pasvorm voor de hiel verbetert en het
buigen vergemakkelijkt.

C4-Tongue

Bij deze speciale constructie van de schoentong wordt het draagcomfort
merkbaar verhoogd. Zo is de tong bijvoorbeeld aan de buitenkant van de
voet dikker opgevuld en beschikt deze over een zachte afsluiting aan het
boveneinde. Deze asymmetrische bekleding zorgt voor een optimale
ondersteuning van verschillende delen van de voet. Daarnaast zijn de
uitsparingen voor de enkelgedeeltes van binnen hoger dan van buiten en
is er een flexibel inzetstuk aan de binnenzijde van de voet geïntegreerd
om tegemoet te komen aan de anatomie van de voet.

Buitenzolen
Vibram®

Resoleable

Deze speciaal versterkte binnenzool biedt optimale stabiliteit en
ondersteuning bij tochten met veel bagage en bergwandelingen.

Vibram® is al jaren marktleider op het gebied van slipvaste en duurzame
schoenzolen. Vibram®-zolen overtuigen met een uitzonderlijke grip op
uiteenlopende terreinen en een optimale slijtvastheid van de
rubbermelange.

Bij dit schoenmodel is herzolen mogelijk. Voor meer informatie hierover
neemt u contact op met de klantenservice of gaat u naar www.lowa.com.
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Bovenwerktechnologieën

Bovenwerktechnologieën

Minimal Seams

Naden worden vermeden door het gebruik van schachtdelen met een groot
oppervlak. Dit biedt een hoog draagcomfort.

2-Zone-Lacing

Dankzij de uit twee delen bestaande vetersluiting hebben de voorvoet en
de schacht afzonderlijk verstelbare veters. Hierdoor kan de schoen
individueel worden aangepast aan de anatomie van de voet.

Roller Eyelets

Voor een flexibele en soepele doorgang van de veter door de ogen,
beperken kogeltjes in de metalen lussen de wrijving tot een minimum.

Materialen
Leather Lining

X-Lacing®

Een optimale ligging van de tong, zonder verschuiven of drukpunten: met
de X-LACING®-technologie is dit zonder problemen mogelijk. Door de
speciale vetersluiting wordt de tong zowel verticaal als horizontaal
gefixeerd. De vetersluiting is daarbij niet afhankelijk van de individuele
hoogte van de wreef en daarmee prima geschikt voor elke voet. Door deze
sluitingstechnologie wordt de druk van de banden niet meer op de haken
maar vlak op de tong overgebracht.

I-Lock

Eenvoudig vasttrekken en fixeren: om de vetersluiting te vereenvoudigen,
heeft LOWA een speciale klemhaak ontwikkeld. Deze maakt het mogelijk
de veters op twee plaatsen aan te halen. Wanneer aan het onderste deel
van de schoen de sluiting is vastgetrokken, kan via deze klemhaak de
veter worden geblokkeerd. Door eenvoudig de haakbeugel naar boven te
drukken, gaat de klemsluiting los en kan de wreefsluiting worden
losgemaakt.

Deze voering biedt de voet een aangenaam draagcomfort en een
comfortabel voetklimaat dankzij de natuurlijke, balancerende
eigenschappen. Het aanpassingsvermogen, de duurzaamheid en het
vermogen om vocht vast te houden maken het voeringleer de ideale keuze
voor consumenten die comfort zoeken.
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