
Nazwa: lekkie wodoodporne, oddychające, 
buty trekingowe
Model: Boulder Junior
Producent: Karrimor
Podeszwa: Karrimor
Waga: 80 dag (dla numeru 37)
Materiały: skóra / tkanina / tworzywa 
sztuczne
Wodoodporność: TAK
Oddychalność: TAK / membrana b.d. o 
typie
Wyściółka wnętrza buta: tkanina / 
materiały syntetyczne (wkładka)
Gwarancja: producenta / 24 miesiące
Numer katalogowy: 094109 
Inne: system szybkiego sznurowania / 
wzmocnienia noska i zapiętka / elastyczna, 
dobrze trzymająca się powierzchni, 

zbudowana z dwóch rodzajów gumy podeszwa / dodatkowa warstwa amortyzująca uderzenia stopy w zelówce 
z pianki EVA

Przeznaczenie: 
Trzy sezonowa (wiosna, lato, jesień) turystyka w terenie łatwym i średnio trudnym.

Charakterystyka:
Starannie wykonane buty trekingowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży (model ten występuję również w
większej numeracji dla dorosłych). Do podstawowych ich zalet należy wysoki komfort noszenia, oraz dbałość o
bezpieczeństwo. 

Na pierwszą z tych cech, składa się wymienione staranne wykończenie, oraz wykorzystanie w bucie wysokiej
jakości materiałów, w tym skóry, oraz odpornych mechanicznie i oddychających tkanin. Znaczny wpływ na
komfort noszenia obuwia ma również zastosowanie wyścielanego kołnierza botka, okolic kostki, oraz języka. 

Na  drugą  z  wymienionych  cech  -  bezpieczeństwo  -  składają  się  takie  cechy  jak:  odporna  na  ścieranie,
wykonaną  z  dwóch  typów  gumy,  producencka  zelówka  Karrimor,  której  profil  wydatnie  przeciwdziała
ślizganiu się obuwia w szerokim spektrum warunków terenowych, oraz umieszczoną tuż nad nią, pomiędzy
zelówką a botkiem, warstwa ze sprężystej  pianki EVA. Takie rozwiązanie świetnie tłumi uderzenia stóp o
podłoże  co  ma  wyjątkowo  duży  wpływ  na  komfort  i  ochronę  stawu  skokowego  stopy,  podczas  długich
marszów, szczególnie w terenie skalistym. Do kolejnych cech podnoszących komfort i bezpieczeństwo należą
zastosowane wzmocnienia z tworzyw sztucznych zapiętka i noska. 

Buty  wyposażono  w  klasyczne  rozwiązania  znane  z  obuwia  trekingowego,  w  tym  system  szybkiego
sznurowania,  oraz  membranę  odprowadzającą  nadmiar  ciepła  i  wilgoci,  poprawiającej  równocześnie  ich
właściwości wodoodporne. Producent niestety nie dostarcza szczegółowych informacji na temat tej membrany. 

Buty Boulder Junior były testowane w warunkach Beskidzkich, przy szerokim spektrum pogodowym, oraz w
różnym zakresie  temperatur,  od +5 stopni  Celsjusza,  do +25.  Zarówno w suchym terenie,  jak i  grząskim,
błotnistym, podczas rzęsistych opadów deszczu. W każdych z tych warunków spisały się wyśmienicie. 

Zastosowana membrana wykazał się dużą skutecznością, podczas wielogodzinnej wędrówki w deszczu i błocie,
nie przepuściły wody do wnętrza, nie nosiły również śladu zawilgocenia. Również podeszwa wykazuje wysoką
skuteczność przeciwdziałając niekontrolowanym poślizgom. 

Podsumowanie:
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Model  Boulder Junior firmy Karrimor są atrakcyjną propozycją obuwia trekingowego dla młodszych turystów,
oferującą połączenie wysokiej jakości, bezpieczeństwa, oraz komfortu użytkowania. 

Zalety:
• oddychalność
• dobra przyczepność podeszwy
• rewelacyjna warstwa amortyzująca z panki EVA pomiędzy podeszwą a botkiem
• wyścielany wewnątrz kołnierz buta, kostka i język
• membrana 
• wodoodporność
• system szybkiego sznurowania
• wysoka odporność mechaniczna użytych materiałów 

Wady:
• nie stwierdzono

Data zakupu: marzec 2012
Zakupiono: w sklepie internetowym w Wielkiej Brytanii
Cena w chwili zakupu: £12 / 65.76 zł (według ceny funta z dnia: 30.05.2012.)
Numer katalogowy produktu: 094109 

Przydatne linki:
• Strona firmowa Karrimor (UK): http://www.karrimor.com/ 

• Polska strona firmowa Karrimor wyłącznie z plecakami (PL): http://karrimor.pl/ 

• Sklep online Karrimor (UK): http://store.karrimor.com/ 
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Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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