
Nazwa: buty podejściowe / trekingowe / 
trail running (biegi przełajowe) 
Model: MS FireTail
Linia produktów: alpineXtrem
Producent: Salewa
Podeszwa: Vibram Approach / Fire Sole
System
Waga: 860g dla numeru 44
Materiały: 

• tkaniny i materiały syntetyczne:
– cholewka Aramidic
– wyściółka Microfiber
– śród podeszwa pianka EVA

Wodoodporność: NIE
Oddychalność: TAK / 

paroprzepuszczalna tkanina poszycia + kanały wentylacjyjne
Membrana: NIE 
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Zastosowane technologie: 

• MFF (Multi Fit Footbed)
• 3F system power
• Fire Sole System
• Vibram®

Inne: gumowe wzmocnienie noska i pięty, usztywniania pięta

Przeznaczenie: 
Komfortowe i  zaawansowane technologicznie buty o dużym potencjalnie możliwego zastosowania,  od
butów podejściowych dla wspinaczy, przez treking, po codzienne użytkowanie w warunkach miejskich. 

Tytułem wstępu...
Gdyby stopy mogły mówić z pewnością wiwatowałyby z zachwytu na butami  FireTail renomowanego
producenta sprzętu outdoorowego Salewa. Nie sposób inaczej niż od takiej superlatywy zacząć opisu tego
modelu buta, gdyż z całą pewnością są one jednymi z najwygodniejszych jakie miałem okazje użytkować
w dotychczasowym życiu,  a  wierzcie mi był  to bardzo szeroki wachlarz obuwia.  Jednak jak wszyscy
wiemy nie ma rzeczy idealnych (notabene na całe szczęście bo świat przestałby się przecież rozwijać) tak i
w modelu Salewa FireTail znajdziemy pewne mankamenty użytkowe, zapraszam więc do lektury recenzji. 

Wygląd...
Omawiane buty posiadają  charakterystyczny i  trudny do pomylenia  z  innymi design.  Ich  wygląd  jest
bardzo  udanym  nawiązaniem  do  butów  wspinaczkowych,  z  których  zapożyczyły  między  innymi
kształtowany, szeroki gumowy otok na nosku, co doskonale poprawia ochronę palców przed uderzeniami o
przeszkody terenowe. Również ogólny wygląd cholewki do nich nawiązuje, jak i sam, właśnie z modeli
wspinaczkowych zapożyczony, system sznurowania (o czym więcej niżej). Taki design może się podobać
lub nie, mnie osobiście bardzo przypadł go gustu, wyraźnie i bez kompromisów mówi bowiem o swym
rodowodzie, przeznaczeniu i powiązaniu z górami. 
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Producent nie poprzestał jednak tylko na skopiowaniu znanych rozwiązań w butach wspinaczkowych, lecz
dodał  własne,   na pewno przydające im niepowtarzalnego charakteru elementy.  Model  wyposażono w
szereg elementów z tworzywa sztucznego, w tym siatkę wzmacniającą i nadającą butom charakterystyczny
wygląd  po  bokach  cholewki,  otaczającą  oczka  sznurowadeł,  oraz  perforowaną,  wykonaną  z
przeźroczystego tworzywa wstawkę w na pięcie, wewnątrz której poprowadzono stalową linkę. Ma ona
jednak znacznie dużo ważniejsze niż tylko estetyczne (o czym więcej niżej) zwieńczona jest metalowymi
oczkami, stanowiącymi ostatni punkt systemu sznurowania. 

Model FireTail występuje w wielu wariantach kolorystycznych, mi udało się odnaleźć ich w sieci pięć, acz
nie są to zapewne wszystkie warianty, jako że nie było wśród nich choćby mojego, a już po napisaniu
recenzji  na  stronie  firmowego  sklepu  marki  Salewa  znalazłem  kolejne.  Jak  widać  producent  bardzo
przyłożył  się  do  strony  wizualnej  buta,  a  zróżnicowane  warianty  kolorystyczne  pozwolą  dodatkowo
dopasować je do własnego gustu. 
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Budowa i technologie
Czas na omówienie bardziej istotnych od wyglądu butów, pod względem użytkowym elementów, czyli
stricte  technicznych  parametrów.  Model FireTail  należy  do  linii  produktów  firmy  Salewa  określanej
mianem „alpineXtrem” do których należą również kurtki, polary, oraz spodnie. Jest to grupa produktów
które  mają  się  charakteryzować  wysoką  odpornością  mechaniczną,  niską  wagą  i  zastosowaniem
zaawansowanych rozwiązań technologicznych. 

Model FireTail są to niskie buty, sięgające pod kostkę o wzmacnianym nosku, oraz usztywnianej pięcie,
która również została wyposażona w gumowy otok. Wzdłuż całej cholewki biegnie wstawka z odpornej na
uszkodzenia mechaniczne tkaniny syntetycznej. Zajrzyjmy teraz pod „maskę” butów, od razu widać że
producent  nie  oszczędzał  na  etapie  projektowania,  oraz  wykorzystaniu  nowoczesnych  rozwiązań.  W
butach znajdziemy więc znaną i cenioną, podeszwę marki Vibram model Approach. Podeszwa posiada
budowę warstwową, gdzie pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną znajduje się warstwa ze sprężystej pianki
EVA, odpowiedzialnej  za tłumienie uderzeń stóp o grunt.  Ma to ogromne znacznie biorąc pod uwagę
potencjalne zastosowanie modelu w trail running (biegi przełajowe). 

Zelówka została zbudowana w technologii „Fire Sole System”: który jest innowacyjną, lekką, posiadającą
doskonałe  właściwości  amortyzujące  i  przyczepność  podeszwą stosowaną  przez  firmę Salewa.  Dzięki
zastosowaniu absorbującej warstwy z pianki EVA oraz wytrzymałej warstwy PUR podeszwa gwarantuję
wysoki komfort i doskonałą amortyzację wstrząsów, natomiast specjalna konstrukcja bieżnika zapewnia
idealne  wyczucia  podłoża  oraz  doskonałą  przyczepność  (→  info  ze  strony  producenta)  i  w  praktyce
rzeczywiście  technologia  ta  wydajnie  podnosi  komfort  użytkowania  butów.  Zelówka  jest  przy  tym
elastyczna, doskonale nadaje się więc do biegania, jak i długiego chodzenia w nierównym terenie. 
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Buty FireTail  w całości  wykonano z  tkanin  syntetycznych,  niektórzy mogą  pomyśleć  że  to  wada,  że
zapewne  poci  się  w  nich  noga,  nic  jednak  bardziej  mylnego,  są  to  bowiem  tworzywa  i  tkaniny  z
najwyższej półki jakościowej. Całość cholewki charakteryzuje się bardzo dobrą paro-przepuszczalnością.
Odpowiada za to nie tylko sama tkanina poszycia, ale również system mikro kanalików. Język cholewki
został  standardowo dla  tej  klasy butów wszyty na całej  długości.  Sama cholewka zaś  posiada bardzo
wygodny i anatomiczny kształt. 

O wygodę użytkowania butów dba zresztą nie tylko wygodna i przemyślana podeszwa, lecz również takie
technologię jak: 

• MFF  (Multi  Fit  Footbed) –  nasze  stopy  to  aparat  ruchu,  którego  wymiary  określają  długość,
szerokość oraz wysokość. Jedynie buty firmy Salewa oferują system, który pozwala indywidualnie
dopasować buta do stopy, zgodnie z trójwymiarowym aspektem jej budowy anatomicznej.

• 3F  system  power –  niezaprzeczalnie  idealne  połączenie  elastyczności,  stabilizacji  stopy  oraz
precyzyjnego  dopasowania  do  stopy.  System  stworzony  przez  firmę  Salewa,  wykorzystujący
stalową linkę, której zadaniem jest zapewnienie dodatkowej stabilizacji dla tylnej części stopy. W
odróżnieniu  od  pozostałych  systemów  tego  typu,  nie  ogranicza  on  ruchów  użytkownika.
Rozwiązanie  3F  system  power  umożliwia  ruchy  w  pełnym,  fizjologicznym  zakresie,  łącząc
jednocześnie elastyczność oraz stabilizację.

(→ info ze strony producenta)

I tu w przypadku ostatniego z wymienionych systemów – 3F System Power, powracamy do stalowej linki
poprowadzonej  wokół  pięty,  częściowo  w  tunelu  nakładki  z  tworzywa.  Linka  ta  nie  tylko  jest
charakterystycznym elementem cholewki, ale współpracuje ze stopą podczas ruchu, przeciwdziałając ich
niepożądanym ruchom, stabilizując chód. I rzeczywiście to działa, przyznam się że sam początkowo bez
zapoznania  się  z  technologicznymi  niuansami  modelu  myślałem  że  linka  ta  nie  ma  znaczenia
praktycznego, że jest tylko ciekawym dodatkiem, w praktyce jednak buty skutecznie chronią przez luzami
na pięcie podczas podchodzenia, jak i przeciwdziałają luzom bocznym pomiędzy rantem cholewki a stopą.
Całość buta w sposób idealnie harmonijny współpracuje ze stopą, całkiem dosłownie sprawiając wrażenie
drugiej skóry. 
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Model posiada też unikatową według producenta cechę – czyli  system  MFF (Multi Fit Footbed) który
oczywiście jak i opisany powyżej realnie wpływa na poprawę komfortu użytkowanie, acz jeden z jego
elementów, tudzież dodatkowa piankowa wkładka,  która może być wyjęta w zależności od wysokości
podbicia  stopy  użytkownika  nie  do  końca  ma  tak  istotny  wpływ  na  dopasowanie  jak  reklamuje  to
producent. Sam mam wysokie podbicie, co nieraz było przyczyną problemów przy wyborze butów, w tym
jednak przypadku z wkładką, czy bez niej, komfort jest taki sam, czyli oczywiście bardzo wysoki. 
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Czas teraz na przysłowiową łyżkę goryczy w tej erracie superlatyw... model FireTail należy do wyższej
półki odzieży outdoorowej, co podkreśla nie tylko jego wygląd, staranność wykonania, zaawansowane
technologię,  ale  oczywiście  i  sama...  cena.  Buty w chwili  obecnej  zastępowane  są  już  przez  nowsze
modele, kosztują od 350 do 450zł, co jest kwotą niemałą, można by więc spodziewać się po nich że cena ta
przełoży się  na skuteczność,  trwałość  w każdym wymiarze,  również  -  a  może przede  wszystkim w...
wodoodporności.  I  tu  niestety  model  FireTail  całkowicie  poległ...  butów  nie  wyposażono  w  żadną
membranę, a sama tkanina cholewki raczej marnie chroni przed wodą. 

Można  oczywiście  bronić  modelu  że  nie  takie  jest  ich  przeznaczenie,  że  sam niski  kształt  cholewki
eliminuję je z zastosowań typowo trekingowych, jednak nie zmienia to w żaden sposób faktu że produkty
konkurencyjnych marek, o wiele często tańsze, takową membranę posiadają, a co za tym idzie znacząco
rozszerza to ich możliwe zastosowanie. Nie sposób bowiem zawsze trafiać w górach na pogodę, nie ważne
czy użyjemy butów tylko do podejścia pod ścianę, czy jakiegoś łatwego trekingu, buty powinny zapewnić
jak  najlepszą  wodoodporność,  chroniąc  nasze  stopy,  szczególnie  buty  tak  drugie,  firmowane  tyloma
zaawansowanymi  technologiami.  To  ewidentna  i  niepodważalna  wada  modelu,  ograniczająca  ich
zastosowanie wyłącznie do pogodnych dni, z nadzieją że pogoda nie ulegnie zmianie...  lub akceptacją
chodzenia w przemoczonych butach. Jedyne co można tu ewentualnie zaliczyć na plus buta, w tej patowej
sytuacji, to fakt że sama tkanina poszycia cholewki nasiąka wodą dość wolno, acz za to bardzo długo
schnie... co jest kolejną wadą modelu  FireTail.

Dla  równowagi  by nie  kończyć  tej  części  recenzji  tak  fatalistycznie,  powrócę  jeszcze  na  chwilkę  do
systemu  sznurowania  butów.  Jak  już  wspomniałem  jest  on  zapożyczonym  rozwiązaniem  z  butów
wspinaczkowych,  w  których  przypadku  pewność  trzymania  się  na  stopie  buta  ma  fundamentalne
znaczenie. Nie bez więc kozery i tu go wykorzystano, acz z dodatkową modyfikacją w postaci ostatniego
oczka łączonego ze stalową linką systemu 3F System Power, w miejscu tym więc łączą swą funkcjonalność
dwa systemy. Opis i nazwa zastosowanego systemu sznurownia: Climbing Lacing – zapożyczenie sposobu
wiązania z butów wspinaczkowych pozwala na doskonałe dopasowanie wedle indywidualnych potrzeb.
Techniczny system wiązania sięga aż do samego przodu butów, co odgrywa kluczową rolę w osiągnięciu
najwyższej precyzji oraz komfortu w czasie użytkowania.

(Climbing Lacing → info ze strony producenta)
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Podobnie  jak  wymienione  wcześniej  systemy i  ten  w praktyce  sprawdza  się  znakomicie,  przy okazji
nadając  butom  bardzo  charakterystyczny  wygląd.  Można  nieco  na  niego  utyskiwać  podczas  samego
sznurowania, należyte zaciągnięcie wszystkim jego sekcji bywa czasochłonne, lecz po stokroć odpłaca się
to w terenie,  zapewniając świetne trzymanie stopy i  komfort.  W sieci  kilka razy natrafiłem w innych
recenzjach na uwagi  odnośnie tegoż systemu jakoby miał on tendencję do poluzowania,  co przyznam
bardzo mnie zaskoczyło,  nigdy bowiem nic takiego nie zauważyłem, co więcej pomimo wielu godzin
aktywnego użytkowania nawet minimalnie się nie poluzowały.  Sądzę więc że opinie takie mogą mieć
korzenie właśnie w mało starannym zasznurowaniu. System taki bowiem nie obsługuje się jak typowy
system szybkiego  sznurowania  w  butach  trekingowych,  lecz  wymaga  on  dłuższego  i  staranniejszego
zasznurowania. 

Komfort w praktyce czyli testy terenowe
Buty Salewa FireTail  otrzymałem ponad roku temu,  od tego czasu przeszły one ze mną bardzo wiele
bezdroży,  miejskich  chodników,  jak  i  beskidzkich  szlaków.  Użytkowałem je  więc  w zróżnicowanych
warunkach, od twardych betonowanych, lub asfaltowych podłoży, przez wielokilometrowe wypady polami
i łąkami, aż po górskie szlaki, w okresie od bardzo wczesnej wiosny do późnej jesieni. 

W każdym z typów działalności w zakresie temperatur od +7 do +25°C sprawdzały się znakomicie, dodam
tutaj  że  należę  do  ludzi  wyjątkowo  potliwych  i  zdecydowanie  zimnolubnych,  a  jednak  również  w
wysokich  temperaturach  buty zapewniały  dobry komfort  termiczny,  wbrew opiniom na  jakie  trafiłem
czasem natrafiałem w sieci, po 8 – 10 godzinach marszu, z plecakiem o wadze do 20kg nie odczuwałem
żadnych  sutków  zmęczenia  stóp,  skarpety  nie  były  zapocone,  a  stopy  suche.  W  wyższych  od
wymienionych temperaturach może oczywiście być w nich zbyt ciepło,  no ale w takich warunkach w
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większości z pełnych butów ciepło być musi. 

Tutaj  też  kolejna  ważna,  praktyczna  wskazówka,  by  but  zapewniał  nam  właściwą  termoizolację,  na
maksymalnym możliwym poziomie  dla  danego modelu,  zawsze  należy używać go z  odpowiednimi –
termoaktywnymi – skarpetami. Zdarza się że niektórzy stosują tanie, co gorsza wykonane w większości z
niskiej jakości sztucznych włókien skarpety, a następnie obwiniają but za łapanie zapachu, oraz za dużą
ciepłotę, gdy tymczasem winne są temu oczywiście skarpety, które nie odprowadzały nadmiaru ciepła, co
gorsza przyczyniając się właśnie do zapocenia i przykrego zapachu. 

Oczywistym mankamentem jest wrażliwość modelu FireTail na wodę, zdarzyło się że podczas włóczęg po
łąkach  zaskoczył  mnie deszcz,  co nie od razu,  ale po około 20 – 30 minutach ekspozycji  na średniej
intensywności  opady  prowadziło  do  całkowitego  przemoczenia  cholewki.  Wielka  szkoda  i  zupełnie
niezrozumiały błąd, że producent w tak drogich butach o tak dobrym komforcie użytkowania nie dodał
jakiejkolwiek ochrony przed wodą... 

Po  ponad roku użytkowania  modelu,  właściwe jako podstawowych butów,  nie  noszą  one praktycznie
żadnych poważniejszych oznak upływu czasu. Żaden szew nie pękł, nic się nie odkleja, nie pęka, jedynie
w  naturalnym  sposób  starciu  uległa,  acz  w  stopniu  nie  wpływającym  jeszcze  na  ich  przyczepność
podeszwa. 

Podsumowanie...
Model FireTail czerpie wiele z butów wspinaczkowych, gdyż zasadniczo buty te zostały przewidziane jako
wytrzymałe buty podejściowe,  oraz trekingowe, oczywiście  szczególnie  biorąc pod uwagę niską wagę
modelu,  oraz  komfort  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  by użytkować  je  również  na  co  dzień  jak  sam z
powodzeniem czynię. 

Teoretycznie  więc  mamy  do  czynienia  z  wszechstronnym  modem  buta  przystosowanym  do  każdego
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zadania  w okresie  wiosna,  lato,  wczesna  jesień.  Teoretycznie...  w praktyce  jednak należy pamiętać  o
istotnych  ograniczeniach  buta,  tudzież  całkowitego  braku  wodoodporności,  co  sprawia  iż  zakres  ten
ogranicza się wyłącznie do bezdeszczowych dni, lub akceptacji ryzyka przemoczenia stóp. Notabene błąd
ten został poprawiony w następcy omawianych butów - modelu FireTail EVO GTX, posiadających te same
rozwiązania, oraz bardzo zbliżony wygląd, ale z dodaną membraną Gore-Tex, 

Poza jednak tym ograniczeniem nie widzę innych dla tegoż buta,  jest  on bardzo udanym połączeniem
zaawansowanych  technologii,  nowoczesnego  designu,  starannego  wykonania,  z  bardzo  wysokim
komfortem użytkowym, w tym szczególnie pod kątem dobrego trzymania i amortyzacji na zróżnicowanym
podłożu.  Z  całą  pewnością  mogę  więc  model  FireTail  polecić,  acz  jeśli  stać  Was  na  dołożenie
kilkudziesięciu złotych, polecam zakup jego następcy, wyposażonego już w membranę - FireTail EVO
GTX.

Konserwacja
Ze względu na brak jakiejkolwiek membrany model  FireTail  nie  ma specjalnych wymagań względem
konserwacji. Jak zawsze jednak należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:

• unikać, jeśli nie jest to konieczne, całkowitego przemaczania cholewki
• nie suszyć butów bezpośrednio na słońcu, ani blisko grzejników (i oczywiście ognia)
• stosować delikatne detergenty i miękką szczoteczkę w przypadku głębszych zabrudzeń

Zalety:
• niska waga
• bardzo wysoki komfort użytkowania
• bardzo dobra przyczepność zelówki
• skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
• trwałość i dobre wykonanie
• zaawansowane technologię
• doskonałe trzymanie na stopie
• wszechstronność (z wyłączeniem dni deszczowych)
• możliwość dopasowania buta do indywidualnej budowy stopy

Wady:
• brak jakiejkolwiek ochrony przed wodą
• długi czas schnięcia
• cena

Data nabycia: marzec 2014
Średnia cena na dzień 23.01.2015: 350 do 450 zł

Przydatne linki:
• film rekomendujący zalety i cechy zastosowanych technologii w butach Salewa FireTail: https://youtu.be/EfJjuoRz2So 

• opis technologii Fire Sole System: http://sklep.salewa.pl/fire_sole_system.html?dir=desc&limit=6&mode=list&order=price&p=2 

• opis technologii 3F: http://sklep.salewa.pl/3f.html 

• opis technologii Climbing Lacing: http://sklep.salewa.pl/climbing_lacing.html 

• opis technologii MFF (Multi Fit Footbed): http://sklep.salewa.pl/multi_fit_footbed.html 

• opis technologii 3F system power: http://sklep.salewa.pl/3f_system_power.html 

• opis technologii Vibram®: http://sklep.salewa.pl/vibram__.html 

• strona producenta podeszew Vibram®: http://vibram.com/ 

• sklep i witryna Salewa: http://www.salewa.pl/en/?gclid=CLym-oz3usUCFeLNcgodXbMAzA 
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Technologię: 

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

tekst, zdjęcia i opracowanie: Sebastian Nikiel 
(za wyłączeniem zdjęć wariantów kolorystycznych modelu Salewa FireTail)

19.05.2015
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http://www.zyciepisanegorami.pl/

