
Przeznaczenie: łatwa turystyka piesza /
codzienne miejskie
Pora roku: wiosna / lato / jesień
Producent: AKU
Model: Bellamont II Suede GTX
Typ: buty turystyczne / ogólnego
zastosowania
Płeć: męskie
Linia produktów: Bellamont
Membrana: TAK / GORE-TEX®
Performance Comfort
Wodoodporność: brak danych
Oddychalność: TAK
Cholewka: naturalna skóra nubukowa /
1.8 mm
Podeszwa zewnętrzna: Vibram®
PREDATOR II
Śródpodeszwa: DOUBLE DENSITY DIE CUT EVA (RECYCLED) pianka EVA o dwóch stopniach 
gęstości / PU / nylon
Wkładka wewnętrzna:

• trójwarstwowa: 
◦ warstwa spodnia – włókna kokosowe i bambusowe
◦ śród-warstwa – lateks
◦ warstwa wierzchnia – tkanina syntetyczna

Twardość: niska / 1,5 mm Nylon + Die Cut Eva
Waga: dla numeru 43 (UK 9) 860 g para / 430 g but
Wysokość: niskie / poniżej kostki
Wszyty język: TAK / wszyty w cholewkę
Usztywniana pięta: TAK
Usztywniany nosek: TAK
Otok ochronny: TAK / nosków i pięty / z tkaniny syntetycznej Liba® Smart PU (poliuretan)
System szybkiego sznurowania: NIE
Typ systemu sznurowania: standardowy / 7 par otworów prowadzących
Materiały: 

• cholewka:
◦ naturalna skóra nubukowa 1,8 mm
◦ zespolona tkanina syntetyczna wyposażona w membranę GORE-TEX® Performance Comfort
◦ tworzywo syntetyczne na otoku noska i pięty Liba® Smart

• wyściółka wewnętrzna:
◦ oddychająca tkanina syntetyczna
◦ skóra licowana (brzeg rantu cholewki i języka)

• podeszwa tworzywa sztuczne
Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX® Performance Comfort
• Vibram® PREDATOR II
• IMS1 / Internal Miosole system
• Relaxed FIT
• Double Density Die Cut Eva

Warianty kolorystyczne: TAK
• Beige – Orange / beżowe z pomarańczowymi dodatkami (omawiane) / nr kat. 504.3 – 184

 1                                                                                                                                                                                           CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych,  oraz z uznaniem i  zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0
license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



• Wine red – Beige / brązowy czarowny z beżowymi dodatkami / nr kat. 504.3 – 306
• Aster blue – Red / niebieskie z czerwonymi dodatkami / nr kat. 504.3 - 100
• Dark brown – Yellow / ciemnobrązowe z żółtymi dodatkami / nr kat. 504.3 – 305
• Conifer – Green / szaropopielate z zielonymi dodatkami / nr kat. 504.3 – 145

Wymienne sznurowadła: 
• TAK / w zależności od koloru

◦ w wariancie (omawianym) Beige – Orange / beżowe z pomarańczowymi dodatkami (omawiane):
▪ pomarańczowe
▪ beżowe

Średnia cena krajowa na dzień 04.09.2019: od 324,95 do 499,00 zł / info: www.ceneo.pl
Inne: wkładka dopasowująca się do kształtu stóp, ręczne wykonanie, dodatkowa wyściółka zwiększająca
komfort w obrębie rantu cholewki i szczytu języka, certyfikat EPD®*

Do testów przekazała firma: Raven 

*EPD® – środowiskowa deklaracja niskiego obciążenia dla środowiska naturalnego podczas produkcji, oraz wykorzystanie w procesie produkcyjnym
materiałów z recyclingu, jak i nadającego się do powtórnego przetworzenia.

Przeznaczenie: 
Komfortowe,  lekkie  i  wszechstronne  buty  dedykowane  do  codziennego  użytkowania,  w  warunkach
miejskich, oraz wypadów za miasto w okresie od wiosny do jesieni.

Tytułem wstępu...
Obecny rok dzięki uprzejmości firmy  RAVEN stworzył okazję do kilku testów znakomitych butów marki
AKU,  były  to  jednak modele  górskie,  sama zaś  marka  bynajmniej  nie  ogranicza  swojej  oferty  tylko  i

wyłącznie do stricte górskich butów. Nie brak w niej butów łączących różne typy aktywności, nie brak też i

takich które łączą dwa światy, tudzież codzienne, w tym miejskie, użytkowanie z okazjonalnymi wypadami

za miasto, czy też łatwe piesze wypady terenowe. Przyznam że brakowało też właśnie takie modelu wśród
moich butów, wszak pomimo wszystko człowiek nie tylko żyje górami, a w dolinach na co dzień w czymś
chodzić trzeba… z tych właśnie względów z dużą radością przyjąłem informację o możliwości otrzymania
do testów takich właśnie wszechstronnych, łączących dwa światy,  butów marki AKU model Bellamont II

Suede GTX.

Obecny rok dzięki uprzejmości firmy RAVEN stworzył okazję do kilku testów znakomitych butów marki AKU, brakowało wśród nich jednak butów łączących dwa światy – górski, oraz
codzienne miejskie użytkowanie, aż wreszcie nadarzyła się i taka okazja, znów dzięki uprzejmości firmy RAVEN otrzymałem do testów niskie buty AKU Bellamont II Suede GTX, tu

podczas jednego z testów terenowych tych butów, na szlaku z Żywca na Grojec...

Mawia się że jak coś jest do wszystkiego (ściślej prawie wszystkiego) bywa do… niczego. Czy marce AKU

udało się w zrównoważony sposób połączyć wszystkie istotne zalety buta górskiego, z wymogiem niskiej

wagi  i  wygody  buta  dedykowanego  do  codziennego  użytkowania? Odpowiedź  w  tekście  recenzji  –
zapraszam do lektury...
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Pierwsze wrażenia, wygląd i ogólna budowa...
Recenzowane  buty  marki  AKU  model  Bellamont  II  Suede  GTX,  należą  do  pół  sportowej  linii  obuwia

Bellamont,  liczącej  sobie  kilkanaście  modeli.  Wśród  nich  był  również  model  Bellamont  FG  MID  GTX

(recenzję znajdziecie <<tutaj>>), który miałem okazję testować jesienią 2015 roku, obecnie zastąpiony już przez
… trzecią ich wersję – Bellamont III FG MID GTX. Nie jest to więc pierwszy mój kontakt z tą linią butów. 

Zapewne zastanawiacie się dlaczego przewrotnie nieco rozpoczynam recenzję od wspominek? Wynika to z

faktu  że  rzeczowe trzyletnie  buty  służą  mi  do  dnia  dzisiejszego  właściwie  poza  naturalnym starciem

bieżnika zelówki nie nosząc żadnych śladów zużycia. To właśnie również dlatego tak bardzo ucieszyła mnie
możliwość testu innej wersji tego świetnego obuwia, miałem bowiem już świadomość że wyposażono je w
rewelacyjne  technologię  przekładające  się  na  bardzo  wysoki  poziom  komfortu  użytkowego,  powróćmy
jednak już do recenzowanych butów Bellamont II Suede GTX.

Recenzowane buty marki AKU model Bellamont II Suede GTX, należą do pół sportowej linii obuwia Bellamont, liczącej sobie kilkanaście modeli, w tym Bellamont III FG MID GTX, które
użytkuję z powodzeniem od 2015 roku (<<recenzja>>).

Pierwszą z rzeczy która zwraca uwagę w ich przypadku jest  świetne,  unikatowe, a równocześnie bardzo
charakterystyczne  dla  całej  linii  Bellamont wzornictwo.  Model  intensywnie  czepie  ze  sprawdzonych

tradycyjnych  wzorców  butów  górskich,  z  właściwą  AKU  lekkością  łącząc  je  z  zaawansowanymi

technologiami i nowoczesnymi elementami wyglądu. Zewnętrzne poszycie cholewki modelu Bellamont II

Suede GTX sięgającej poniżej  kostki  wykonana została w całości  z  wysokiej  jakości  naturalnej  skóry

nubukowej o grubości 1,8 mm. Wyjątkiem tu są dwie wstawki, klasyczny otok w obrębie palców, oraz druga
wstawka w rejonie pięty. Otok chroniący palce jest nakładką na skórzanym poszyciu cholewki, natomiast
wstawka na pięcie samodzielną częścią  cholewki.  Obie wykonano z niezwykle odpornego na ścieranie,

materiału syntetycznego Liba® Smart PU (tworzywo poliuretanowe) w kolorze czarnym. 

Pierwszą z rzeczy która zwraca uwagę w przypadku butów AKU Bellamont II Suede GTX jest świetne, unikatowe, a równocześnie bardzo charakterystyczne dla całej linii Bellamont
wzornictwo. Model intensywnie czepie ze sprawdzonych tradycyjnych wzorców butów górskich, z właściwą AKU lekkością łącząc je z zaawansowanymi technologiami i nowoczesnymi
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elementami wyglądu. 

Zarówno noski jak i pięta są usztywniane. Skoro padło słowo „kolor” warto wiedzieć że buty dostępne są w

wariancie męskim aż w pięciu wariantach kolorystycznych. Elementem stałym jest właśnie kolor otoku na
pięcie  i  noskach,  zmiennym  kolor  skórzanej  cholewki,  śród-podeszwy,  oraz  dodatkowych  akcentów,  w
postaci szlufki z pętlą na szczycie języka i jego podstawie, niewielkiej skórzanej wstawki po zewnętrznej
stronie cholewki w środkowej części systemu sznurowania wykonanej ze skóry licowanej w kolorze jasno
brązowym z logiem i nazwą marki AKU, oraz ulokowanej w szycie osi pięty pętla ze skóry ułatwiające
zakładanie butów. Odpowiednio mamy tu do wyboru: beżowe z pomarańczowymi dodatkami (omawiane),
brązowo-czerwony z beżowymi dodatkami, niebieskie z czerwonymi dodatkami, ciemnobrązowe z żółtymi
dodatkami, oraz szaropopielate z zielonymi dodatkami.

Buty AKU Bellamont II Suede GTX dostępne są w wariancie męskim aż w pięciu wariantach kolorystycznych, tu od góry od lewej: beżowe z pomarańczowymi dodatkami (omawiane),
brązowo-czerwony z beżowymi dodatkami, niebieskie z czerwonymi dodatkami, ciemnobrązowe z żółtymi dodatkami, oraz szaropopielate z zielonymi dodatkami.

Fotografie wariantów kolorystycznych omawianych butów Bellamont II Suede GTX, pobrano ze strony marki / produktu, wyłącznie w celu zilustrowania omawianego produktu, marka AKU jest ich
wyłącznym właścicielem – www.aku.it 

Tak duża ilość wariantów kolorystycznych modelu Bellamont II Suede GTX pozwoli nam na dopasowanie

ich temperamentu do własnego gustu i potrzeb. Warto z pewnością też wspomnieć iż zwyczajowo marka

AKU dodaje do każdego wariantu drugą parę sznurowadeł. Jedno z nich jest bezpośrednim nawiązaniem do
mocniejszych  akcentów kolorystycznych  (wstawki  na  języku  i  kolor  śród-podeszwy),  drugie  stonowane
związane barwą z kolorem skóry cholewki. W testowanym egzemplarzu mamy więc do wyboru sznurowadła

jasnopomarańczowe i jasnobeżowe.

Miłym zwyczajem marki AKU jest dodawanie do sporej części swych modeli wymiennych sznurowadeł umożliwiających szybką zmianę ich temperamentu, w testowanym egzemplarzu
mamy więc do wyboru sznurowadła jasnopomarańczowe i jasnobeżowe.
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Cholewka globalnie została wykonana z jednego kawałka skóry, co w oczywisty sposób przekłada się na jej
wyższą trwałość, poprawia też zdolność do radzenia sobie z wodą, do tego ostatniego wątku powrócimy
jednak  w dalszej  części  recenzji.  W cholewce  występuje  prócz  dwóch  już  wymienionych  wstawek  (na
palcach i pięcie) jeszcze tylko jedna – tworząca dookolny otok w obrębie stawu skokowego. Wykonano go w
całości z naturalnej skóry, po zewnętrznej stronie ze skóry nubukowej, w omawianym wariancie w kolorze
czarnym, po wewnętrznej białej delikatnej skóry licowanej.  Rant cholewki podbito od wewnątrz miękką

pianką, podobnie jak szczyt języka, również obszyty od wewnętrznej strony białą skórą.

Zasadniczo cholewka została wykonana z jednego kawałka skóry nubukowej grubości 1,8 mm, wyjątkiem jest  skórzana wstawka na brzegu cholewki w rejonie stawu skokowego
wieńcząca cholewkę, oraz dwie wstawki chroniące piętę i palce wykonane z syntetycznego materiału odpornego na ściernie – Liba® Smart PU. Otok z tego materiału chroniący palce

jest dodany od zewnątrz do cholewki, natomiast na pięcie jest samodzielną wstawką zintegrowaną z usztywnieniem tego obszaru. Prócz tego w modelu natrafimy jeszcze na dwie
dodatkowe wstawki ze skóry, w moim wariancie w kolorze pomarańczom, doszytą w osi pięty patkę z uszkiem, kolejne dodane na szycie i podstawie języka.

Tą samą białą skórę, oraz tkaninę podszewki, wykorzystano do połączenia cholewki z językiem. Został on
wszyty na całej jego długości, aby jednak umożliwić komfortowe dopasowanie objętości cholewki w obrębie
podbicia stopy, jak i uczynić wygodniejszym zakładanie i zdejmowanie buta, język wyposażono w boczne
zakładki, chowające się pod rantem systemu sznurowania. Zakładki te w górnej części języka mają około 4
cm szerokości, zwężając się ku dołowi do niecałego centymetra.
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Wewnętrzną stronę kołnierza cholewki, szczyt języka i zakładki integrujące go z cholewką wykonano z białej naturalnej skóry. Zakładki posiadają zwężający się ku noskom profil, ich
obecność ma również znacznie dla trwałości systemu sznurowania, gdyż stanowi ona drugą warstwę przez które poprowadzono otwory dla sznurówek, wzmacniając ten obszar.

Wstawka ta ma podwójne znacznie, wzmacnia bowiem system sznurowania którego oczka poprowadzono

wyłącznie przez skórę, bez dodatkowych okuć. W szczycie języka, po wewnętrznej jego stronie natrafimy na
nadrukowany napis „handcrafted by expert boot makers” czyli w wolnym tłumaczeniu informujący nas o
ręcznym  wykonaniu  buta  przez  doświadczonego  specjalistę,  wraz  z  jego  indywidualnym  numerem.  Z
pewnością warto jeszcze tu dodać że cechą zwracającą uwagę podczas pierwszego kontaktu z butami AKU
Bellamont II Suede GTX jest ich bardzo niska waga własna wynosząca dla pary o numerze 43 zaledwie

860g.

zdjęcia do lewek: w butach Bellamont II Suede GTX nie znajdziemy krzykliwych wstawek, dodano jedynie drobne akcenty, w postaci choćby naszywki ze skóry licowanej z wypaloną
nazwą i logiem marki AKU po zewnętrznej stronie systemu sznurowania. Otwory tego ostatniego posiadają płaski profil co determinuję kształt możliwych do zastosowania w butach

sznurówek. / Jak zdecydowana większość butów marki AKU tak i omawiany model został wykonany ręcznie, indywidualny numer szewca nadrukowano po stronie wewnętrznej szczytu
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języka.

Innym istotnym elementem wyglądu cholewki butów  AKU  Bellamont II Suede GTX są przeszycia łączące
elementy cholewki. Są one zdublowane i wykonane grubą nicią odcinającą się kolorem od danego wariantu
kolorystycznego cholewki.  W omawianych są one jasno beżowe, wyraźnie kontrastując z brązową skórą.
Równie charakterystycznym elementem szycia jest są skrzyżowane szwy tuż za końcem szwa spajającego
wstawkę  integrującą  język  z  cholewką  po  wewnętrznej  stornie  cholewki,  w  rejonie  nosków.  Można
dywagować na temat jego wymiaru praktycznego, wydaje się jednak że ma on znacznie przede wszystkim
designerskie,  tym  bardziej  że  nie  jest  to  elementu  powtarzalny  dla  linii  Bellamont.  Podobny  krzyżyk
znajdziemy jeszcze na końców szwów biegnących dookolnie na otoku rantu cholewki.

Istotnym elementem cholewki butów AKU Bellamont II Suede GTX są przeszycia łączące elementy cholewki. Są one zdublowane i wykonane grubą nicią odcinającą się kolorem od
danego wariantu kolorystycznego cholewki. Równie charakterystycznym elementem są skrzyżowane szwy tuż za końcem szwa spajającego wstawkę integrującą język z cholewką po

wewnętrznej stornie cholewki w rejonie nosków, podobny element znajdziemy jeszcze na końców szwów biegnących dookolnie na otoku rantu cholewki.

Łagodne klasyczne linie,  zaokrąglone noski,  szerokie kopyto,  bardzo niska waga, dyskretne dodatki  w

postaci odcinających się kolorem szwów, czy samych sznurowadeł, głęboki system sznurowania, i plus

świetne zrównoważone połączenie różnych wariantów kolorystycznych tworzą wyjątkowo udany wizualnie

but, równocześnie nowoczesny i bardzo charakterystyczny dla marki AKU, tudzież linii Bellamont, jasno
mówiący  o  ich  outdoorowym  zacięciu,  ale  i  wysokim  komforcie  użytkowym  właściwym  dla  butów

codziennych.

Bo piękno jest wokół nas… wędrując w butach AKU Bellamont II Suede GTX, tu nad Jeziorem Żywieckim w drodze do źródełka Świętego Wita.

System sznurowania...
Skoro poruszyłem powyżej temat systemu sznurowania obecnego w butach  AKU Bellamont II Suede GTX

pora powiedzieć więcej na jego temat. System sznurowania, jak i globalnie w całej linii  Bellamont, to prosty

system  sznurowania  wyprowadzony  głęboko  na  nosek  co  nadaje  cholewce  szczególnego  charakteru,

nawiązując śmiało do przeszłości, do wzornictwa butów górskich. Notabene rozwinięcie tego systemu (jest
on jeszcze głębszy) stosowane jest z powodzeniem nie tylko w butach górskich różnych marek, ale i butach
podejściowych  i  wspinaczkowych.  Umożliwia  on  bowiem  znacznie  lepsze  dopasowania  buta,  tudzież
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objętości cholewki w rejonie nosków od klasycznych płytszych systemów sznurowania.

W omawianym modelu system składa się z siedmiu par oczek, oraz dwóch szlufek ze skóry, pierwszej w

rejonie  noska  na  języku,  oraz  drugiej  na  jego  szczycie.  Otwory  prowadzące  sznurowadła  posiadają

prostokątny  profil  co  określa  typ  możliwych do stosowania  sznurowadeł,  tudzież  płaskich sznurówek.

Oczka wyprowadzono bezpośrednio w skórze cholewki, bez żadnych dodatkowych okuć. Może to budzić
obawy o trwałość takiego rozwiązania, tu jednak powracamy do poruszanego już wątku, dodatkowej wstawki
łączącej język z cholewką po stronie wewnętrznej.  Wstawka ta wykonana z grubej skóry, wraz ze skórą

poszycia cholewki stanowi wystarczające oparcie dla sznurowadła, którego praca nie powoduje istotnego

zużycia powierzchni skóry. 

W butach AKU Bellamont II Suede GTX zastosowano prosty system sznurowania wyprowadzony głęboko na nosek co nadaje cholewce szczególnego charakteru.

O trwałości tego patentu niech zaświadczy model Bellamont FG MID GTX, który użytkowany w okresie

wiosna  /  jesień  od  2015  roku  nie  wykazuje  cech  uszkodzenia  poszycia  cholewki  w  rejonie  otworów

sznurowadeł. Choć proszę pamiętać że istotną rolę odgrywa tu właściwe napięcie – zasznurowanie buta,
gdyż jeśli sznurowadła będą luźno pracować w otworach prowadzących może to wpłynąć na przyspieszone
zużycie  tych  rejonów  cholewki.  Podsumowując  obecny  w  butach  Bellamont  II  Suede  GTX  system

sznurowania  nie  tylko  dobrze  wygląda,  stanowiąc  ważny  element  wyglądu  cholewki,  ale  zapewnia

znakomite trzymanie buta na nodze, pod warunkiem odpowiednio starannego zasznurowania.
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Na system sznurowania składa się siedem par oczek, oraz dwie skórzane pętle, jedna na początku języka w rejonie nosków, druga na jego szczycie. Otwory prowadzące sznurowadła
poprowadzono bezpośrednio przez skórę poszycia cholewki, została ona jednak wzmocniona od wewnątrz drugą jej warstwą tworzącą zakładki języka.

Cholewka – budowa, technologie i wodoodporność…
Dobrze wiemy już jak się prezentują buty AKU Bellamont II Suede GTX, że ich wyróżniającą cechą jest nie
tylko udany design, ale też niska waga, przyjrzyjmy się jednak bliżej budowie cholewki pod kątem obecnych
w niej technologii. To one wszak określają faktycznie cechy fizyczne buta, a jak wiemy marka AKU jest to

mistrzem  dyskretnego  implementowania  zaawansowanych  rozwiązań  w  wyciszonym,  niepozornym

czasami wyglądzie. Cholewka butów Bellamont II Suede GTX to klasyczna wielowarstwowa hybryda, łączą

materiały naturalne z syntetycznymi.

Uniwersalność takich butów jak omawiane AKU Bellamont II Suede GTX czynią je wszechstronnym towarzyszem wędrówek, od codziennego użytkowania w warunkach miejskich, po
okazjonalne wypady za miasto, jak i łatwe szlaki górskie, tu podczas jednego z wypadów testowych, w drodze na Grojec, po lewej widok spod Średniego Grojca, po prawej pamiątkowy

krzyż na jego szczycie.

Wierzchnią warstwę tworzy omawiana już naturalna skóra nubukowa o grubości 1.8 mm, pod nią dodano

znakomitą membranę GORE-TEX® Performance Comfort,  biorącą czynny udział w transporcie wilgoci i
nadmiaru  ciepła  z  wnętrza  buta,  które  dzięki  porowatej  budowie  naturalnej  skóry,  wydalane  jest  na

zewnątrz cholewki. Myślę że samej marki GORE-TEX® nie trzeba specjalnie tu przedstawiać, jest to jeden z
liderów produkujących  zaawansowane  termoaktywne i  wodoodporne  membrany,  których  różne  warianty
obecne są w bardzo szerokim wachlarzu odzieży i obuwia dużych marek outdoorowych.
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Buty AKU Bellamont II Suede GTX wyposażono w znakomitą membranę GORE-TEX® Performance Comfort...

Wariant GORE-TEX® Performance Comfort jest to membrana współtworzona przez markę AKU i GORE-

TEX® dla produktów tej pierwszej. Marka AKU operuje czterema podstawowymi typami takich membran w

zależności od specyfikacji danego modelu buta, tudzież przewidywanego dla niego rodzaju zadań. Mamy tu

więc membrany: EXTENDED COMFORT,  PERFORMANCE COMFORT, ,  INSULATED COMFORT, GORETEX®

SURROUND™. Interesująca nas membrana GORE-TEX® Performance Comfort plasuje się w środku stawki,

jest to wszechstronny wariant dedykowany dla butów przewidzianych do zróżnicowanych zadań, sprawdzi
się ona równie dobrze w podstawowych butach górskich, dla pieszych łatwych i średnio trudnych wędrówek,
jak i lżejszym obuwiu pół sportowym jak omawiane Bellamont II Suede GTX.

Membrana tego  typu charakteryzuje  się  znakomitą  paroprzepuszczalnością,  oraz  dobrą ochroną przed

wodą, zapewniając stopie wysoki komfort użytkowy w zróżnicowanych warunkach pogodowych. O jakości
tej membrany niech zaświadczy fakt że jest ona obecna w wielu, w tym testowanych przeze mnie modelach
górskich  jak  choćby:  Alterra  GTX  (<<recenzja>>),  Camana  Fitzroy  GTX  (<<recenzja>>),  Zenith  II  GTX

(<<recenzja>>), La Val GTX (<<recenzja>>), Montera Low GTX (<<recenzja>>), czy Transalpina GTX (<<recenzja>>).

Tak szeroki wachlarz modeli, wśród których znajdując się i takie które często bywają wystawione na wodę i
błoto, jak choćby moje ulubione Zenith II GTX, są chyba najlepszą rekomendacją tej membrany. 
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O jakości membrany GORE-TEX® Performance Comfort niech zaświadczy fakt że jest ona obecna w wielu, w tym testowanych przeze mnie modelach górskich jak choćby tu od góry od
lewej: Alterra GTX (<<recenzja>>), Camana Fitzroy GTX (<<recenzja>>), Zenith II GTX (<<recenzja>>), La Val GTX (<<recenzja>>), Montera Low GTX (<<recenzja>>), czy Transalpina GTX

(<<recenzja>>).

Pamiętać  jednak  należy  że  o  wodoodporności  buta  decyduje  nie  tylko  obecność  membrany,  lecz  typ
impregnacji  i  materiału  poszycia  zewnętrznego,  oraz  wykonanie  szwów,  które  zawsze  są  najsłabszym
ogniwem. W przypadku omawianych butów AKU Bellamont II Suede GTX ze względu na ich mniej górski
charakter,  inną  specyfikę  użytkowania  nie  ma  wymogu  zachowania  wysokiej  klasy  wodoodporności,
ważniejszy jest tu z pewnością komfort użytkownika, toteż właśnie na to położono nacisk przede wszystkim.
Buty zapewniają znakomitą oddychalność w szerokim zakresie temperatur, o czym więcej będzie w części
poświęconej  testom terenowym,  acz  nie  oznacza  to  bynajmniej  że  nie  poradzą  sobie  z  przypadkowym
deszczem, kałużą, czy mokrą trawą. Również tu zapewniają dobrą ochronę, co potwierdzają moje fizyczne
obserwacje z wypadów terenowych.

Wewnętrzną warstwę cholewki,  tudzież wyściółkę buta,  tworzy tkanina syntetyczna będąca integralną

częścią systemu wentylacji zapewnianego przez omówioną membranę GORE-TEX® Performance Comfort,

aktywnie uczestnicząc w procesie termoregulacji. Również ona obecna jest w szerokim wachlarzu butów
marki  AKU.  Istotnymi  jej  cechami  jest  również  wysoka  odporność  na  ściernie,  oraz  miękka  faktura
wykończenia. Warto tu jeszcze dodać że wszystkie wewnętrzne szwy spajające tkaninę wysiółki wykonano

płaskim ściegiem zygzakowatym, podobnie jak i elementów skórzanych mających bezpośredni kontakt z

stopą,  dzięki  czemu wyeliminowano ryzyko  otarć  w tych  rejonach.  Podsumowując  tą  część  mamy do
czynienia  z  zaawansowaną  trójwarstwową cholewką, której  rdzeń  stanowi znakomita  membrana  GORE-

TEX® Performance Comfort, oraz wysoko gatunkowa naturalna skóra nubukowa.

 11                                                                                                                                                                                           CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel
Prawa autorskie – można wykorzystywać nieodpłatnie wyłącznie w zastosowaniach niekomercyjnych,  oraz z uznaniem i  zachowaniem autorstwa, zgodnie z licencją Creative Common 3.0 –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0
license – www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,

wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.



Wewnętrzną warstwę cholewki, tudzież wyściółkę buta, tworzy tkanina syntetyczna będąca integralną częścią systemu wentylacji zapewnianego przez omówioną membranę GORE-
TEX® Performance Comfort, aktywnie uczestnicząc w procesie termoregulacji. Jest ona miękka i odporna na ściernia.

Kształt  cholewki  cechują klasyczne linie,  zaokrąglony nosek,  szerokie  śródstopie  i  wysokie podbicie.

Sprawia to że w butach AKU Bellamont II Suede GTX poczują się szczególnie komfortowo osoby o szerszych
stopach,  jak  właśnie  ja,  acz  i  osoby  o  węższych  nie  będą  mieć  powodów  do  narzekań,  wygodny,
umożliwiający regulację objętości cholewki system sznurowania, umożliwia dopasowanie rejonu śródstopia
do budowy naszych stóp. W tylnej części cholewki, w osi ścięgna Achillesa linia rantu została obniżona i
podcięta w rejonie tego ostatniego, by następnie płynnie przejść w krzywą w rejonie pięty, naśladując jej
anatomiczną budowę.

Wypad w butach AKU Bellamont II Suede GTX – tu w drodze z Żywca nad Jezioro Żywieckie i dalej do źródełka Świętego Wita.

AKU Bellamont II Suede GTX – zelówka czyli fundament buta...
Omówiliśmy już ogólne cechy i budowę cholewki butów AKU Bellamont II Suede GTX, pora przyjrzeć się
części która ma bardzo ważki wpływ nie tylko na nasz komfort, ale i bezpieczeństwo – tudzież ich zelówki.
To ona przecież  stanowi fundament  buta,  który chroni  nas  przed poślizgami,  zapewniając równocześnie
komfort i możliwość bezpiecznego poruszania w zróżnicowanych warunkach. No właśnie… i tu powracamy
do teamu wszechstronności omawianych butów. Projektując linię  Bellamont marka AKU stanęła przed nie
lada wyzwaniem, musiała  bowiem zapewnić  wysoki  komfort  do którego  przecież są  przyzwyczajeni  jej
klienci, zachowując twardość właściwą butom pół-sportowym i miejskim, aby nie obciążać stopy podczas
wielu godzin codziennego użytkowania, oraz zapewnić odpowiedni dla takich butów wygląd, a równocześnie
zachować jak najlepsze właściwości trakcyjne…
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Buty AKU Bellamont II Suede GTX łączą w sobie ponadczasowe klasyczne wzornictwo, z nowoczesnymi akcentami i zaawansowanymi technologiami, dzięki nim model zapewnia
optymalne warunki termiczne dla naszych stóp, buty są też bardzo lekkie, miękkie i wygodne. Tu po lewej w drodze na Średni Grojec, po prawej tuż przed podejściem pod Wielki Grojec.

Zadanie iście karkołomne, a jednak marce AKU udało się je zrealizować wzorowo. Marka podobnie jak w
przypadku budowy cholewki, odwołała się tu do technologii z najwyższej półki, projektując trójwarstwową

zelówkę IMS (Internal Miosole system), opartą o podeszwę Vibram® PREDATOR II.  Przyjrzymy się teraz
pokrótce  kolejnym warstwą  zelówki.  Marka  AKU wykorzystuje  w  swoich  produktach,  podobnie  jak  w
przypadku membran, kilka typów producenckich zespolonych zelówek, tudzież systemu IMS, w zależności
od przeznaczenia buta rozróżniamy tu trzy stopnie złożoności budowy zelówki IMS od jeden do trzy. W

butach Bellamont II Suede GTX jest to wariant IMS1.

Tworząc buty takie Bellamont II Suede GTX marka AKU miała przed sobą karkołomne zadanie zaprojektowania zelówki która sprawdzi w skrajnie zróżnicowanych warunkach, od
miejskich trotuarów, po kamieniste ścieżki, jednak wespół z marką Vibram® udało im się wywiązać z tego zdania w sposób mistrzowski, zaprojektowana podeszwa Vibram® PREDATOR
II stosowana jest z powodzeniem w całej linii produktów Bellamont od wielu lat, tu po lewej podeszwa omawianych butów, po prawej starszego modelu Bellamont III FG MID GTX, które

użytkuję z powodzeniem od 2015 roku (<<recenzja>>).

Zewnętrza  część  zelówki  mającą  bezpośredni  kontakt  z  powierzchnią  stanowi  wymieniona  podeszwa

Vibram® PREDATOR II. Jest ona dedykowana do codziennego użytkowania na zróżnicowanych podłożach,

od  miejskich  trotuarów,  po  okazjonalne wypady  w teren.  Z  tych  względów cechuje  się  ona  mniejszą

głębokością  bieżnika,  wynoszącą od  4 do 5 mm,  z  równocześnie zachowanymi  dużymi przestrzeniami

pomiędzy jego elementami,  co przekłada się na utrzymanie właściwości samoczyszczących. Podeszwa
została tak zaprojektowana aby maksymalnie wykorzystać powierzchnię styku bieżnika z podłożem, a jego
charakterystyka,  tudzież  ułożenie  profilowanych  wypustek  została  dobrana  w  taki  sposób  by  chronić
zarówno przed poślizgami przednimi, tylnymi, jak i bocznymi.
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Marka AKU z właściwą sobie lekkością połączyła tradycyjny wygląd z nowoczesnymi technologiami, w butach Bellamont II Suede GTX znajdziemy bardzo wygodą trójwarstwową
producencką zelówkę IMS1 (Internal Miosole system). Składa się na nią podeszwa Vibram® PREDATOR II,  śródpodeszwa z pianki EVA, oraz wkładka wewnętrzna.

Grafikę ilustrująca budowę zelówki IMS1 pobrano ze strony marki AKU, wyłącznie w celu zilustrowania budowy omawianego produktu – marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem – www.aku.it 

Na uwagę zasługuje również wyprowadzenie podeszwy na noski buta, dzięki czemu powstała dodatkowa

strefa ochronna dla palców, przydająca równocześnie modelowi bardziej agresywnego wyglądu. Globalnie
podeszwa  cechuje  niska  twardość  i  duża  sprężystość  tworzywa.  Takie  cechy  znacząco  poprawiają

przyczepność bieżnika, acz trzeba też dodać że okupione to zostało wyższą podatnością na ścieranie.

Warto również zwrócić uwagę na słabe wyodrębnienie strefy pięty, but nie posiada właściwie podcięcia w
rejonie obcasa. Płaski profil podeszwy uzyskano dzięki ukryciu obcasa w śród-podeszwie.

Na uwagę zasługuje również wyprowadzenie podeszwy na noski buta, dzięki czemu powstała dodatkowa strefa ochronna dla palców, przydająca równocześnie modelowi bardziej
agresywnego wyglądu. Na podeszwie znajdziemy charakterystyczne logo marki Vibram®...

Ta ostatnia część zelówki ma walny wpływ na komfort użytkownika, stanowi więc bardzo ważny element
systemu IMS1. W butach AKU Bellamont II Suede GTX mamy do czynienia z śród-podeszwą składająca się

z  dwóch  elementów,  wykonaną  z  pianki  EVA  o  podwójnej  gęstości  (Double  Density  Die  Cut  Eva).

Zasadniczym  elementem  jest  profilowana  wkładka,  zwężająca  się  ku  noskom,  rozszerzająca  w  rejonie
śródstopia, by następnie unosząc się ku górze znów zwęzić ku pięcie. W tym bowiem rejonie dodano drugą z
części  śród-podeszwy,  tudzież  obcas  podnoszący  zelówkę  ku  górze.  Ten  ostatni  wykonano  z  pianki  o
mniejszej sprężystości, zapewniając tym samym znacznie lepszą amortyzację uderzeń stóp o grunt co ma
duże  znacznie  podczas  użytkowania  na  twardych,  ubitych  powierzchniach,  jak  choćby  miejski  chodnik.
Warto  tu  jeszcze  dodać że  zarówno tworzywo z  którego wykonano podeszwę,  jak  i  śród-podeszwę w
znacznej części pochodzi z recyklingu.

Ostatnią,  nie  widoczną  od  zewnątrz,  częścią  systemu  IMS1,  tudzież  zintegrowanej  zelówki,  jest

producencka  wkładka  wewnętrzna. W  omawianych  butach  mamy  do  czynienia  ze  znakomitą,
zaawansowaną wkładką Relaxed FIT, dedykowaną dla butów pół-sportowych i miejskich. Była ona również
obecna w leciwym już modelu Bellamont FG MID GTX, stąd jej zalety były mi już znane wcześniej. Jest to

trójwarstwowa  wkładka  której  dolną  część  wykonano  z  włókien  bambusa,  środkową  ze  sprężystego

lateksu, a zewnętrzną z hipoalergicznej tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie. 
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Przysłowiową wisienką na torcie są znakomite producenckie wkładki wewnętrzne Relaxed FIT, wykonana z trzech warstw, po stronie zewnętrznej z odpornej na ściernie tkaniny, dalej
sprężystej warstwy lateksowej, oraz na dole z włókien kokosowych – warstwa środkowa i spodnia mają za zadanie jak najlepsze dopasowanie wkładki do indywidualnego profilu stopy i

optymalnego rozłożenia nacisków podczas marszu. 

Globalnie cała wkładka Relaxed FIT została zaprojektowana z materiałów umożliwiających zachowanie

paroprzepuszczalności tak by nie powodowała ona gromadzenia się ciepła pod stopą, ale brała czynny

udział w jego wydalaniu z wnętrza buta. Włókna kokosowe w połączeniu z warstwową lateksową mają za
zadanie  jak  najlepsze  dopasowanie  wkładki  do  indywidualnego  profilu  stopy  i  optymalnego  rozłożenia
nacisków podczas marszu.  Warto o tym pamiętać że wkładki butów Bellamont II Suede GTX wymagają

czasu do właściwego dopasowania. Od siebie chciałbym tu jeszcze dodać że spośród wielu użytkowanych

przeze mnie wkładek AKU to właśnie te uważam za lidera wygody.

Buty AKU AKU Bellamont II Suede GTX użytkuję w zróżnicowanych typach aktywności, od codziennego miejskiego, przez podróże po okazjonalne wypady w teren. Tu po lewej w trakcie
podróży do Krakowa, po prawej podczas wypadu na górę Grojec.
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To jak z tą uniwersalnością – czyli rzecz o praktyce...

Gdy  początkiem  września  letnie  siermiężne  upały  wreszcie  zaczęły  odpuszczać,  słupki  termometrów
powędrowały w dół, wreszcie pojawiły się okoliczności  by porzucić sportowe sandały,  na rzecz pełnych
butów, tu omawianych AKU Bellamont II Suede GTX. Zrazu znając już konieczność dopasowania wkładek do
indywidualnej budowy stóp, buty rozdeptywałem podczas załatwiania codziennych sprawunków. Jednak już
po kilku dniach dreptania po mieście, blisko połowy września nadarzyła się okazja na pół-górski wypad w
rejon wówczas mi nieznanego pasma Grojca w Żywcu.

Ruszamy z butami AKU Bellamont II Suede GTX na szlak – tu na początku wędrówki w mieście Żywiec, po prawej rzeka Koszarawa.

Aura tamtego dnia,  pomimo zimnego wiatru,  pozostawała zachęcająca na takowe wojaże,  temperamenty
wahały  się  od  +15  do  +21°C,  po  niebie  przetaczały  się  naprzemiennie  białe  obłoki  i  ciężkie  ołowiane
chmury… po pokonaniu około trzech kilometrów miejskich chodników, dotarłem wreszcie do miejsca gdzie
szlak wprowadza w las, od razu ostro stając dęba. W poprzedzających wypad dniach dość intensywnie padał
deszcz,  wypełniając  szlak  lepkim błotem. Ścieżka  prowadząc  ostro  w górę  gęstym młodnikiem i  lasem
mieszanym,  wyprowadziła  po  kilkunasty  minutach  na  malowniczą  łąką  otwartą  w  kierunku  Żywca  i
okalających go beskidzkich szczytów.

Podczas pierwszego dłuższego wypadu terenowego w omawianych butach temperamenty wahały się od +15 do +21°C, model zapewnił znakomitą termoregulację, nie dopuszczając do
przegrzania, ani wyziębienia stóp. Powyżej autor tuż przed opuszczaniem miejskich chodników i wejściem na szlak w kierunku Grojca...

Drepcząc niespiesznie mokrą trawą, po pokonaniu krótkiego podejścia, dotarłem na w większości otwarty
grzbiet  szczytu  Małego  Grojca.  Przede  mną  otworzyła  się  imponująca  panorama  na  Kotlinę  Żywiecką,
przeciętą srebrzącą się w słońcu wstęgą rzeki Soły, otoczonej po prawej zabudowaniami przemysłowymi
jednego z najbardziej znanych polskich browarów – Żywiec, dalej rozrzuconymi po łagodnie pofalowanych
wzgórzach zabudowaniami okolicznych gmin, a całości dopełniały, rozpostarte niczym ramiona olbrzyma,
szczyty Beskidu Śląskiego i Żywieckiego zamykające kotlinę w swym uścisku.
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Po wejściu na leśny odcinek szlaku, ścieżka od razu wyrwała ostro w górę. W poprzedzających wypad dniach dość intensywnie padał deszcz, wypełniając szlak lepkim błotem, co
stworzyło okazję do pierwszej oceny przyczepności podeszwy Vibram® PREDATOR II... po kilkunastu minutach ścieżka wyprowadziła na malowniczą łąkę otwartą w kierunku Żywca i
okalających go beskidzkich szczytów, a nieco wyżej po wejściu na otwarty grzbiet pasma Grojca wspaniały widok na Kotlinę Żywiecką, oraz wijącą się przez nią wstęgę rzeki Soły. Po

prawej na dole widok z Małego Grojca w stronę Jeziora Żywieckiego, oraz szczytu góry Żar.

Tak blisko aglomeracji miejsce, tak mimo wszystko proste do zdobycia, a tak zachwycająco piękne…  to
przypomnienie że nie zawsze trzeba udać się daleko i wysoko by móc zobaczyć zachwycające widoki.

Zresztą jak się miało wkrótce okazać całość trasy aż po wielki Grojec (na mapach po prostu „Grojec”) jest
równie  malownicza.  Po  lewej  na  szczycie  wśród  drzew,  dostrzegłem spory  metalowy krzyż  był  to  mój
kolejny cel – Średni Grojec. Racząc się otaczającym pięknem ruszyłem w dalszą wędrówkę…

Odpoczywając na Małym Grojcu… po prawej widok na pamiątkowy krzyż na szczycie Średniego Grojca.

Na  tym  etapie  widziałem  już  również  że  testowane  buty  AKU  Bellamont  II  Suede  GTX  są  idealnym

partnerem  do  takowych  wypadów,  do  spontanicznych  wyjść,  wypadów  za  miasto,  jak  i  właśnie

codziennego ubijania miejskich trotuarów. Zapewne zastanawiacie się co z przyczepnością? No właśnie,
tu powraca temat „uniwersalności” w kontekście stwierdzenia że jak coś jest do wszystkiego… okazuje
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się że stworzona przez markę AKU wraz z Vibram-em® zelówka PREDATOR II, z powodzeniem radzi sobie z

tak  zróżnicowanymi  zadaniami. Trzeba  być  jednak  świadomym  że  taka  wszechstronność  wymusza  na
projektantach pewne kompromisy. W tym przypadku jest to przede wszystkim płytszy bieżnik zelówki, oraz
jego odmienna od stricte górskich butów budowa.

Stworzona przez markę AKU wraz z Vibram-em® zelówka PREDATOR II, z powodzeniem radzi sobie z tak zróżnicowanymi zadaniami. Trzeba być jednak świadomym że taka
wszechstronność wymusza na projektantach pewne kompromisy. W tym przypadku jest to przede wszystkim płytszy bieżnik zelówki. Zdjęcia od góry od lewej: widok ze szlaku spod

Średniego Grojca w kierunku szczytów Beskidu Małego / …dojrzewają powoli natury jesieni owoce / widok na Średni Grojec i krzyż pamiątkowy na jego szczycie

Przekłada się to mimo wszystko w pewnych okolicznościach na nieco słabszą przyczepność. O ile zelówka
butów Bellamont II Suede GTX radzi sobie dobrze na śliskiej trawie, chodnikach, asfalcie, o tyle nieco gorzej
jest na błocie, które dość szybo zapycha płytki bieżnik osłabiając jego przyczepność. Nie jest też oczywiście
bardzo źle, wręcz przeciwnie, powiedziałbym umiarkowanie dobrze, ale warto pamiętać że model nie oferuje

przyczepności znanej z rasowych butów górskich na błocie.

...zieleni tunelem, przez polany leśne – w drodze ze średniego na duży Grojec (po prawej)
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Miałem okazję dobitnie tego doświadczyć podchodząc pod wielki Grojec, gdzie podejście jest wyjątkowo

strome, a w tamtym dniu wypełnione błotem, co skutkowało kilkukrotnym niekontrolowanym zjazdem… to

jednak jedyna uwaga dotycząca zelówki. Dla przeciwwagi warto wspomnieć o jej zaletach, system IMS1

wraz  z  wkładką  wewnętrzną  Relaxed  FIT  oferuje  typowy  dla  AKU  niezrównany  komfort  użytkowy.

Podeszwa lekko sprężynuje,  bardzo skutecznie tłumiąc uderzenie stóp o grunt,  co szczególnie docenimy
poruszając się po twardych powierzchniach. Użytkując buty na co dzień, zdarzało mi się pokonywać wiele
kilometrów po miejskich chodnikach, właśnie wówczas w sposób szczególny doceniając ich wygodę.

O ile zelówka butów Bellamont II Suede GTX radzi sobie dobrze na śliskiej trawie, chodnikach, asfalcie, o tyle nieco gorzej jest na błocie, które dość szybo zapycha płytki bieżnik
osłabiając jego przyczepność. Miałem okazję dobitnie tego doświadczyć podchodząc pod wielki Grojec (zdjęcie na górze po prawej), gdzie podejście jest wyjątkowo strome, a w tamtym

dniu wypełnione błotem, co skutkowało kilkukrotnym niekontrolowanym zjazdem… to jednak jedyna uwaga dotycząca zelówki, globalnie biorąc pod uwagę zróżnicowane warunki z
jakimi ma się mierzyć wywiązuje się ona ze swych zadań znakomicie.  Na dole po lewej i prawej szczyt dużego Grojca 612m n.p.m.

Podobnie na wyróżnienie zasługuje tu miękkość buta, właściwie dobrane będą niczym domowe bambosze,

równie  lekkie  i  plastyczne. Całości  komfortu  dopełnia  system  sznurowania  umożliwiający  skuteczne
dopasowanie  objętości  śródstopia  do  budowy naszych  stóp.  Podczas wielu  godzin  marszu  ani  razu  nie

musiałem poprawiać wiązania. Przypadł mi również do gustu nie tylko dobrze wyglądający, ale mający
ważki wymiar  praktyczny, usztywniane nos i  pięta,  oraz otok na nich,  skutecznie chroniące palce przed
uderzeniami  o  przeszkody  terenowe,  oraz  chroniąc  samo  poszycie  nubukowej  skóry.  Buty  Bellamont  II

Suede GTX są również bardzo łatwe w czyszczeniu, wystarczy szczoteczka do skóry nubukowej, oraz mokra
szmatka. Otok na palcach i pięcie, jak i podeszwę, możemy w razie takiej konieczności czyścic standardowo
pod wodą za pomocą szczoteczki z dodatkiem łagodnego detergentu (uważając aby nie przemoczyć samej
skórzanej cholewki).
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Na wyróżnienie zasługuje tu miękkość buta, właściwie dobrane będą niczym domowe bambosze, równie lekkie i plastyczne. Wieczór gdy złote promienie zaczęły przybierać pąsowe
barwy, gdy nadciągała noc pora przyszła na powrót w doliny… żegnały mnie majestatyczne widoki na na Kotlinę Żywiecką, Beskid Mały i Śląski w tym najwyższy szczyt pasma

Skrzyczne widoczny na horyzoncie na dole po lewej i prawej...

Pokonawszy  mimo  niepozornej  wysokości  katorżnicze  podejście  pod  Grojec,  stanąłem  wreszcie  na
szczycie… dzień powoli  zbliżał  się  ku końcowi,  świat  zalało  złote światło  chylącego się  ku zachodowi
słoneczka. Czas było powrócić w doliny, jako że zejście w kierunku browaru Żywiec było znacznie mniej
efektowne  od  widoków  ze  szlaku  którym  tu  dotarłem  właśnie  nim  postanowiłem  powrócić.  Wraz  z
nadejściem wieczoru trawy pokryła srebrząca warstewka rosy. Jako zapalony fociarz wciąż i wciąż brnąłem
wśród  nich  w  poszukiwaniu  korzystniejszego  miejsca  do  fotografowania.  Tu  swoją  jakość  mogła
zaprezentować membrana GORE-TEX® Performance Comfort, pomimo że sama marka AKU milczy na temat
wodoodporności  omawianych  butów,  liczyłem  że  obecność  tej  akurat  wersji  membrany  dobrze  będzie
rokować pod tym kontem, gdyż jak już wiemy jest ona obecna w szerokim spektrum butów górskich tej
marki. 
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Zdjęcia od góry od lewej: widok z Małego na Średni Grojec / widok z Małego Grojca na Kotlinę Żywiecką przeciętą wstęgą rzeki Soły, po prawej tuż nad jej brzegiem widać zabudowania
bodaj najbardziej znanego polskiego browaru – Żywiec / most na rzece Sole w Żywcu i widok z niego w kierunku miasta...

Buty  nie  zawiodły  i  na  tym polu.  Pomimo kilku  godzin  wędrówki  wśród  mokrych  od  rosy  traw,  buty

pozostały  wewnątrz  idealnie  suche.  Doszło  do  lekkiego  namoczenia  skórzanej  warstwy  wierzchniej
cholewki, co jest jednak rzeczą zupełnie naturalną, jednak absolutnie nie doszło do jej przemoczenia. W

miejscu  tym  warto  też  wspomnieć  o  znakomitej  wydajności  termicznej  membrany  GORE-TEX®

Performance  Comfort,  pomimo  dość  dużej  rozpiętości  temperatur,  oraz  wrodzonej  mi  tendencji  do

przegrzewania,  szczególnie  podczas  intensywnych  podejść,  buty  znakomicie  radziły  sobie  z

odprowadzaniem nadmiaru ciepła z wnętrza, utrzymując optymalne warunki termiczne.

Buty AKU Bellamont II Suede GTX tak bardzo przypadły mi do gustu, okazały się tak wszechstronne, że stały się najczęściej wykorzystywanym przeze mnie modelem. Tu podczas
kolejnego wspólnego wypadu terenowego, tudzież nad Jezioro Żywieckie...  

Gdy na niebo wtoczył się złoty księżyc, a ostatnie pąsy wieczoru ustąpiły miejsca granatowi nocy, dotarłem
do Małego  Grojca  by  niedługo  potem zejść  do  Żywca.  Tak  zakończyła  się  pierwsza  wspólna  wyprawa
terenowa  z  butami AKU  Bellamont  II  Suede  GTX.  Nie  była  to  oczywiście  jedyna  podobna,  już  pisząc
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niniejszą recenzję znów dane mi było wyrwać się w teren, tym razem  nad Jezioro Żywieckie podążając

zielonym szlakiem z centrum miasta Żywiec do Lasku i  źródełka Świętego Wita,  a potem dalej  aż do

Działów Zadzielskich,  by następnie w foto-amoku doczekać zachodu słońca,  po czym nocą powrócić do
Żywca. 

Pomimo kilku godzin wędrówki wśród mokrych od rosy traw, po całym dniu wędrówki buty pozostały wewnątrz idealnie suche, na plus należy też zaliczyć znakomitą oddychalność
cholewki wyposażonej w membranę GORE-TEX® Performance Comfort. Model cechuje również wysoki komfort użytkowy. Zdjęcia od lewej na górze: autor podążający ścieżką

dydaktyczno – przyrodniczą do Źródeł Świętego Wita, dalej zatoka przy Działach Zadzieslkich, na dole po lewej i prawej zachód słońca nad Jeziorem Żywieckim, widok w kierunku
Skrzycznego i Zarzecza. 

Testowane buty AKU Bellamont II Suede GTX przypadły mi tak bardzo do gustu że weszły na stałe do

najczęściej użytkowanych przeze mnie modeli, służą mi na co dzień podczas wypadów po sprawunki do

miasta,  jak  i  planowanych  czy  spontanicznych  wypadów  w  plener,  w  każdej  z  opisanych  sytuacji

zapewniając wysoki komfort użytkowy.

Podsumowanie…
Klasyczne  linie,  wysoko  gatunkowe  materiały,  głęboki  system  sznurowania,  ponadczasowa  elegancja
połączone z świetnie dobranymi akcentami kolorystycznymi, a do tego obecnymi licznymi zaawansowanymi
technologiami. Jak choćby  znakomita zespolona zelówka AKU IMS1, z podeszwą Vibram® PREDATOR II,

uzupełniona wygodną wkładką Relaxed FIT,  czy wydajna membrana GORE-TEX® Performance Comfort

obecna przecież w szerokim wachlarzu butów górskich AKU. Dodajmy jeszcze do tego kilka wariantów

kolorystycznych, umożliwiających dopasowanie wariantu butów AKU Bellamont II Suede GTX do własnego

temperamentu. 
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zdjęcia na górze po lewej i prawej zabytkowy cokół z którego wypływa Źródełko Świętego Wita, na dole widok na Jezioro Żywieckie i szczyty Beskidu Śląskiego, w tym Skrzyczne.

Jak  wykazały  długie  testy  terenowe  wszystkie  powyższe  zalety  wynikające  z  budowy,  wyglądu  i

zastosowanych w butach technologii bezsprzecznie przekładają się na bardzo wysoki komfort użytkowy,

buty znakomicie radzą sobie w szerokim spektrum możliwych zastosowań,  a  ich ponadczasowy wygląd
sprawia  że  będą  wyglądać  równie  dobrze  poza  miastem,  na  łatwych  szlakach  jak  i  w  mieście.  Tak,  z
pewnością buty AKU Bellamont II Suede GTX nie należą do najtańszych, jednak jak zawsze, pozwólcie że
przypomnę, decydując się na zakup takiego zaawansowanego, starannie wykonanego modelu, inwestujemy
w jakość na lata. 

Buty AKU Bellamont II Suede GTX nie należą do najtańszych, jednak jak zawsze, pozwólcie że przypomnę, decydując się na zakup takiego zaawansowanego, starannie wykonanego
modelu, inwestujemy w jakość na lata. Jeśli więc tylko poszukujecie wszechstronnych, lekkich i wygodnych niskich butów z pewnością warto rozważyć zakup omawianego modelu.

To  inwestycja  która  amortyzuje  się  w  czasie,  o  czym  niech  zaświadczy  poruszany  już  wątek  iż  inne
posiadane przeze mnie buty z rodziny AKU Bellamont służą mi trzeci rok nie nosząc śladów zużycia. Jeśli

więc tylko poszukujecie wszechstronnych, lekkich i wygodnych niskich butów na okres wiosna, lato i
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jesień, z całą pewnością warto rozważyć zakup modelu Bellamont II Suede GTX, lub ich nowszej wersji

Bellamont III Suede GTX.

Zalety:
• ręczne wykonanie

• cholewka wykonana z wysoko gatunkowej naturalnej skóry nubukowej grubości 1,8 mm

• skuteczne membrana GORE-TEX® Performance Comfort

• znakomita oddychalność / wysoki komfort termiczny

• bardzo niska waga

• niska twardość zelówki
• wysoka wygoda użytkowa
• łatwość utrzymania w czystości

• dobra przyczepność podeszwy GORE-TEX® Performance Comfort na zróżnicowanym podłożu

• uniwersalność zastosowań
• usztywniany nosek i pięta

• atrakcyjny wygląd odwołujący łączący nowoczesne akcenty ze sprawdzonymi rozwiązaniami

• kilka wariantów kolorystycznych

• wydajny i estetyczny system szybkiego sznurowania

• wszyty na całej długości język

• miękka wyściółka rantu cholewki

• otok nosków i pięta z odpornej na uszkodzenia tkaniny Liba® Smart

• komfortowa warstwowa zelówka AKU IMS1
• świetne z pamięcią kształtu wkładki Relaxed FIT

Wady:
• brak

Technologie: 

Przydatne linki: 
• oficjalna strona firmy AKU(anglojęzyczna): www.aku.it/en 
• strona produktu / butów AKU Bellamont III Suede GTX (nowsza wersja omawianych): https://www.aku.it/en/product/catalogo_en/mountain-

inspired/bellamont-iii-suede-gtx-184-beige-orange_en.html 
• opisu producenckich technologii marki AKU:

◦ IMS1 / Internal Miosole system – https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/ims-en.html 
◦ wkładki Relaxed FIT – https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/forma-en.html 
◦ membrana GORE-TEX® Performance Comfort – https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/goretex-en.html 
◦ podeszwy marki Vibram® stworzone dla AKU – https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/tecnologia-vibram-en.html 

• zebrane opisy producenckich technologii marki AKU: https://www.aku.it/en/company/tecnologie-en/about-shoes-technology.html 
• strona producenta podeszwy VIBRAM®: www.  us.vibram.com   
• polska strona producenta membrany GORE-TEX®:www.gore-tex.pl 
• Firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: www.ravenco.eu

Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
• buty   marki   AKU   model   Bellamont FG MID GTX  
• buty   marki   AKU   model   Alterra GTX  
• buty marki AKU model Camana Fitzroy GTX  
• buty marki AKU model Zenith II GTX  
• b  uty AKU model La Val GTX  
• buty   marki   AKU   model   Transalpina GTX  
• buty   marki   AKU   model   Montera Low GTX  
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