
Producent: AKU
Model: Bellamont FG MID GTX
Typ: uniwersalne buty męskie
Przeznaczenie: turystyczno–miejskie 
Pora roku: jesień / wiosna
Linia produktów: Bellamont
Podeszwa: VIBRAM® PREDATOR II 
EcoStep 
Waga: 950g para / 475g but / dla numeru 43
Materiały: 

– cholewka skóra naturalna
– wyściółka syntetyczna
– śród podeszwa pianka EVA o 

zróżnicowanym stopniu sprężystości
– wkładka z lateksu, bawełny, oraz 

włókien kokosowych
– podeszwa tworzywa sztuczne

Wodoodporność: TAK
Oddychalność: TAK / AIR 8000 / membrana / GORE-TEX® 
Membrana: TAK / GORE-TEX®
Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX
• podeszwa VIBRAM® typ PREDATOR II EcoStep 
• AIR 8000 
• IMS / Internal Miosole system
• AIR / Infinity 
• SMF / Slow memory foam
• EXO / Exoskeleton 
• DS / Dynamic Stabilizer

Inne: gumowe wzmocnienie noska i pięty, usztywniania pięta, elastyczna wkładka z włóknem  
kokosowym dopasowującym się do kształtu stóp

Przeznaczenie: 
Komfortowe, lekkie buty męskie,  przeznaczone do codziennego użytkowania, w warunkach miejskich,
oraz okazjonalnych spacerów po lasach i łąkach, w okresie jesieni i przedwiośnia.

Tytułem wstępu...
Doświadczenia uczą nas że często to co uniwersalne, okazuje się mierne, że zamiast działać na wielu
obiecanych płaszczyznach, ledwo zadawała na niektórych z nich... toteż gdy dowiedziałem się że dane
będzie mi testować buty z tego właśnie segmentu, w mojej głowie od razu rozległ się alarm. Niepokój ten
jednak studził  fakt  że  miały to  być  buty jednego z najlepszych producentów butów górskich,  w tym
ekspedycyjnych, na świecie – włoskiej firmy AKU, a butami model Bellamont FG MID GTX. 

Model  wyposażony  w  szereg  zaawansowanych  technologii,  o  świetnym  designie,  model  który,
przynajmniej w teorii ma sprawdzać się w szerokim spektrum zastosowań, od codziennego miejskiego
użytkowania,  przez  spacery  po  terenach  podmiejskich,  po  krótkie  wycieczki  po  lasach.  Tak  szeroki
wachlarz zastosowań, oznaczał że buty muszę się sprawdzić na bardzo zróżnicowanej powierzchni, od
betonu chodników, przez asfalt, łąki i lasy. Nie małe to wyzwanie dla skuteczności podeszwy, co nieco
podsycało moje wątpliwości. 
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Wygląd, budowa i warianty...
Wreszcie oczekiwanie dobiegło kresu gdy u moich drzwi stanął kurier z paczką owiniętą w firmową folię
marki Raven Outdoor, która buty przekazała do testów, a której za to serdecznie dziękuję. Firma Raven
jest w chwili obecnej wyłączonym dystrybutorem wielu znanych marek, wśród których jest właśnie firma
AKU.  

Pragnąc jak najszybciej zaspokoić swoją ciekawość, natychmiast otwarłem karton, a moim oczom ukazały
się  buty  AKU model  Bellamont FG MID GTX.  Otrzymany przeze mnie  egzemplarz  był  w kolorze
czarnym + szaro białe wstawki. Buty cechują się oszczędnym designem, nawiązującym do klasycznych
tradycji wyglądu buta outdoorowego, w połączeniu z nowoczesnymi, mocno akcentowanymi dodatkami.
Model dostępny jest w kilku wariantach kolorystycznych, na stronie producenta natrafiłem na trzy, acz w
sieci  znalazłem  jeszcze  jeden,  poniżej  zdjęcia  ustalonych,  spotykanych  wariantów.  Każdy  z  nich
przedstawia spójną koncepcję i design łączący klasykę z nowocześniejszą, jedne są bardziej stonowane
inne odważniejsze, co pozwala dobrać odpowiedni dla nas wariant.

buty włoskiej firmy AKU model Bellamont FG MID GTX dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych
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Rzeczą która uderza jako pierwsza po wzięciu buta do ręki jest jego bardzo niska waga, para dla numeru
43  waży zaledwie 950g. Cholewka buta wykonana jest z jednego kawałka skóry, co minimalizuje ilość
szwów, a co za tym idzie  zmniejsza wyraźnie ryzyko przeciekania przez nią  wody.  Skóra z  której  ją
wykonano jest wysokiej jakości, o grubości około 2mm, jest miękka i elastyczna, wykończona na matowo,
z  zachowaną lekką fakturą  powierzchni.  Klasycznie  nos  butów został  oblany szerokim kauczukowym
otokiem  w  kolorze  czarnym,  w  tym  wariancie  takim  samym  jak  sama  cholewka.  Na  rant  otoku
wyprowadzono nosek podciętej w przedniej części zelówki. To kolejny z plusów modelu, podobnie jak
minimalizacja szwów i ta cecha poprawia odporność buta na wodę, ale przede wszystkim chroni noski
butów i nasze palce, gdyż część szczytowa noska została dodatkowo usztywniona. 

Model Bellamont FG MID GTX cechuje klasyczne wzornictwo, połączone z wyważonymi nowoczesnymi dodatkami, buty ważą zaledwie 950g para dla numeru 43, 
wykonano je z jednego kawałka, doskonałej jakości, miękkiej skóry, grubości około 2mm.

Tył modelu Bellamont FG MID GTX zintegrowano z otokiem wykonanym z elastycznego tworzywa o
wysokiej  odporności  mechanicznej  i  stosunkowo  dużej  twardości.  Usztywniana  pięta,  to  kolejne  z
klasycznych,  spotykanych  w  górskich  butach  rozwiązań,  podnoszące  komfort  użytkowania,  ale  też  i
bezpieczeństwo  przez  stabilizowanie  stawu  skokowego.  Górna  część  cholewki  wykończona  została
wstawką z osobnego kawałka skóry o mniejszej grubości, miększej i większej elastyczności, co związane
jest z obszarem w którym została dodana. Rejon ten współdziała bezpośrednio ze stawem skokowym, oraz
ścięgnem achillesa, stąd obecność miększej skóry, dodatkowo od spodu podbitej warstwą gąbki, obszytej
skórą o takich samych właściwościach, w tym wariancie w kolorze białym. 

Buty wyposażono w szereg zaawansowanych technologii, w tym rewelacyjną podeszwę VIBRAM® PREDATOR II EcoStep. 
Nos modelu oblano kauczukowym rantem, który wraz z wyprowadzoną na rant cholewki czubkiem zelówki skutecznie chroni palce użytkownika.

Z tyłu, w osi modelu, dodano uszka wykonane z szarej, nielicowanej skóry, ułatwiające zakładanie butów.
Jak już wspominałem stonowane wzornictwo cholewki ubogacono odcinającymi się dodatkami. W tym
wariancie  są  to  białe  szwy,  silnie  odcinające  się  na  tle  czarnej  cholewki.  Dodatkami  uzupełniającymi
ogólny  design,  nadając  mu  większą  harmonię  jest  wspomniane  uszko,  oraz  sama,  tu  dwu  kolorowa
zelówka. Pierwsza warstwa jest w kolorze czarnym, druga szarym, zbliżonym do barwy uszka, a dolna
mająca kontakt z powierzchnią szaro-białym. Istotnym elementem w tej kompozycji są same sznurówki, tu
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w  kolorze  jasno  szarym,  w  innych  wariantach  zielonym,  lub  żółtym.  Jeśli  jednak  komuś  by  takie
połączenie wydawało się nazbyt krzykliwe, producent zapobiegawczo dołączył do butów drugie sznurówki
w klasycznym czarnym kolorze. 

Pięta butów została wzmocniona wstawką z tworzywa, chroniąca cholewkę, ale przede wszystkim stabilizująca buty w stawie skokowym. 
Model posiada kilka estetycznych dodatków, określających producenta i zastosowane technologię. 

Wewnętrzną krawędź cholewki, oraz języka wykonano z miękkiej, cieńszej, białej skóry, połączonej z tkaniną poszycia 
wyściółki za pomocą płaskich szwów, co przeciwdziała ewentualnym uciskom w tym obszarze. 

Skoro sama cholewka i zelówka została tak starannie przemyślana pod kątem designu, ale i użytkowym,
nie mogło być inaczej z wnętrzem butów  Bellamont FG MID GTX. Model jak na but o rodowodzie
górskim przystało wyposażono we wszyty na całej  długości język,  w górnej  części podszyto go białą
skórką, która następnie łączy się z miękką tkaniną wyściółki. Wszystkie szwy są płaskie, co przeciwdziała
ewentualnym ich uciskom na stopę. Często spotykanym problemem w podobnych rozwiązaniach jest fakt
że niewłaściwe ułożenie języka powoduje uciski na śródstopie, tu nie ma takiego niebezpieczeństwa, język
został doskonale wyprofilowywany, wyposażony w dwie zakładki z opisanej już miękkiej, białej skórki, w
znacznym stopniu samoczynnie się dopasowujące podczas zawiązywania.
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Jednymi z cech łączącymi klasykę z nowoczesnym designem są białe szwy, odcinające się na tle ciemnej cholewki. 
Z tyłu modelu dodano szerokie, wykonane z jasno szarej skóry ucha.

Model wyposażono w prosty system wiązania, jego zaciągnięcie wymaga nieco czasu, lecz czynność ta starannie wykonana zapewni świetne trzymanie butów na stopie. Pewnym
mankamentem jest brak jakichkolwiek wzmocnień w okolicach otworów prowadzących sznurowadła, trudno to jednak poczytywać za wadę, dopiero dłuższe użytkowanie będzie w
stanie zweryfikować trwałość tego rozwiązania. Do butów należy stosować wyłącznie sznurowadła płaskie, co określa sam kształt otworu prowadzącego. W komplecie z butami
producent prócz już założonych, dodaje drugi komplet sznurówek w kolorze czarnym.

System sznurowania to rozwiązanie klasyczne, bez znanego z butów outdoorowych systemów szybkiego
sznurowania,  co  z  kolei  nawiązuje do faktu  iż  mają  one  służyć  przede  wszystkim na  co  dzień,  toteż
dodanie go tu byłoby bezzasadne. Martwi natomiast nieco fakt że nie dodano żadnych metalowych, czy z
tworzywa oczek prowadzących sznurówki, są to tylko otwory w rancie skóry cholewki. Trudno jednak
poczytywać to za wadę, dopiero znacznie dłuższe użytkowanie da odpowiedź, czy skóra będzie w tym
miejscu podatna na odkształcenie i przetarcie. Otwory dla sznurówek narzucają ich kształt, są to bowiem
prostokąty, wymuszające stosowanie sznurowadeł o płaskim profilu (nie okrągłym). Przyznam się że sam
system sznurowania  okazał  się  dla  mnie  początkowo  nieco  irytujący,  gdyż  wymaga  on  głębokiego  i
znacznego poluzowania by możliwe było  założenie  buta,  a  potem staranne zaciągnięcie  każdej  części
sznurowadeł.  Wrażenia  te  jednak  szybko  ustąpiły  miejsca  zachwytowi  z  trzymania  na  stopie  jakie
zapewnia starannie zaciągnięte sznurowadło,  a dodatkowo jak się okazało,  początkowy opór jakie one
stawiały przy zaciąganiu,  z  czasem, wraz  z  wyrobieniem się  skóry w rejonie  otworów prowadzących
sznurowadła,  stał  się  znacznie  mniejszy,  pozwalając  na  szybsze  i  łatwiejsze  ich  zaciąganie.  Po  lewej
stronie, pośrodku linii sznurowadeł, dodano pasek ze skóry z logiem firmy AKU. 

Buty AKU Bellamont FG MID GTX ponownie ujawniając swoje outdoorowe korzenie, pozostając w zgodzie z ich klasycznym wzornictwem i rozwiązaniami w nich stosowanymi
posiadają wszyty na całej długości język, który został starannie wyprofilowany, dodano do niego po bokach wstawki z miękkiej białej skórki, a górę opatrzono dodatkową poduszką
również podszytą wspomnianą białą skórą, całość jest idealnie dopasowana, nie powodując żadnych ucisków na śródstopie. 
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Na szczycie wszytego na całej długości języka dodano obszytą białą skórką, taką samą jak wewnętrzny rant cholewki, wstawkę podbitą dodatkowo gąbką. 
Taka konstrukcja walnie podnosi nie tylko komfort użytkowy, ale i odporność na buta względem wody.

Buty AKU Bellamont FG MID GTX

Technologie...
Buty  Bellamont  FG  MID  GTX są  bardzo  udanym  połączeniem  klasycznego  wyglądu,  z
zaawansowanymi technologiami. W modelu zastosowano szereg rozwiązań znanych z butów z najwyższej
półki, jak i autorskich w tym:

– membranę GORE-TEX
– znaną i cenioną podeszwę VIBRAM® typ PREDATOR II EcoStep 

autorskie rozwiązania firmy AKU funkcjonujące w powiązaniu z technologiami powyższymi: 
– AIR 8000 
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– IMS / Internal Miosole system
– AIR / Infinity 
– SMF / Slow memory foam
– EXO / Exoskeleton 
– DS / Dynamic Stabilizer 

Przyjrzyjmy się niektórym z tych rozwiązań, gdyż przecież to one mają największy wpływ na jakość i
funkcjonalność butów Bellamont FG MID GTX, dodam tu że większość z tych technologii spotykana
jest w obuwiu górskim, projektowanym z myślą o wymagających warunkach, co tylko podkreśla jak wiele
firma AKU dołożyła starań by omawiany model cechował się trwałością i wygodą. 

Podeszwa
Buty posiadają wielowarstwową podeszwę  VIBRAM® typ PREDATOR II EcoStep,  sądzę że samej
marki   VIBRAM® specjalnie  przedstawiać  nie  trzeba,  jest  ona  obecna  w  zdecydowanej  większości
zaawansowanych modeli butów górskich, ale tez i przewidzianych, jak rzeczowe, do użytku codziennego.
W przypadku butów Bellamont FG MID GTX przed podeszwą postawiono nie lada wyzwanie, gdyż ze
względu  na  szerokie  spektrum  przewidywanego  wachlarza  zastosowań,  musi  ona  być  maksymalnie
uniwersalna i dopasowana do zróżnicowanych nawierzchni. 

Jednym z ważniejszych atutów butów  Bellamont FG MID GTX jest nowoczesna, świetnie spisująca się w zróżnicowanym terenie podeszwa 
VIBRAM® typ PREDATOR II EcoStep. Podeszwę zewnętrzną wykonano w 30%, a wewnętrzną 20% z surowców wtórnych (EcoStep).

Stąd  zelówka  posiada  budowę  strefową,  wykonaną  z  różnych  rodzajów  tworzyw,  o  zróżnicowanej
sprężystości  i  odporności  mechanicznej  (DIE CUT EVA -  2  różne  gęstości).  Podeszwa  wewnętrzna
zbudowana jest z pianki wysokiej sprężystości EVA, która walnie podnosi komfort użytkowania, poprzez
skuteczna amortyzację uderzeń stóp o grunt. Kolejną warstwę dodano w rejonie obcasa, jest to również
pianka wysokiej gęstości, lecz nieco twardsza od powyższej, mająca za zadanie przyjąć impet uderzenia
pięty o grunt. Ostatnia – zewnętrzną częścią zelówki posiada głęboki, samoczyszczący, profil. Dodać tu
trzeba że guma z której wykonano podeszwę wewnętrzną w 20% pochodzi z recyklingu, podobnie guma
podeszwy zewnętrznej  w 30% wykonano  z  surowców wtórnych  (linia  EcoStep).  Zelówka  ma  małą
twardość, co pozwala na komfortowy chód w warunkach miejskich. 
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Podeszwa posiada warstwową / strefową budowę. Zbudowana jest z dwóch warstw głównych, wykonanych z różnych rodzajów tworzyw, o zróżnicowanej sprężystości i odporności
mechanicznej (DIE CUT EVA - 2 różne gęstości). Podeszwa wewnętrzna zbudowana jest z pianki wysokiej sprężystości EVA, zewnętrzna z odpornej na ścieranie gumy, z głębokim,
samoczyszczącym profilem. Prócz tych zasadniczych dwóch mamy i trzecią warstwę w rejonie obcasa, również wykonanej z pianki wysokiej gęstości EVA, o wyższej niż warstwa
pierwsza, sprężystości, mająca za zadanie amortyzować uderzenia pięty o grunt. 

GORE-TEX
Jak już opisano w części poświęconej  wyglądowi buta,  model  wykonano z 2mm naturalnej,  wysokiej
jakości, miękkiej skóry. Pomiędzy skórą, a tkaniną poszycia wewnętrznego umoszczono znaną i cenioną
membranę GORE-TEX, dzięki czemu buty cechują się wodoodpornością, oraz skuteczną oddychalnością
rzędu 8000 (AIR 8000). Zanotowanie tak zaawansowanej membrany dobrze rokuję w kwestii komfortu
dla naszych stóp, oraz odporności buta na działanie wody.

Kolejną z ważkich zalet buta, jest fakt że został on wyposażony w jedną z najlepszych membran GORE-Tex zapewniającą świetną paroprzepuszczalność, oraz wodoodporność. 

Wkładka wewnętrzna
Jedną  z  charakterystycznych  cech  butów  Bellamont  FG MID GTX jest  zaawansowana  wewnętrzna
wkładka. Producent zastosował tutaj wkładką o warstwowej budowie. W tym konkretnym przypadku do
czynienia  mamy  z  trzema  warstwami,  zewnętrzną,  wykonaną  z  miękkiej  i  przyjemnej  w  dotyku,
przypominającej  frotę,  tkaniny  bawełnianej  z  nadrukowanym  logiem  AKU,  środkową  ze  sprężystego
tworzywa lateksowego, oraz dolną wykonaną z włókien bambusa. Szczególnie te ostatnie mogą zdziwić
osoby które wcześniej  nie  miały do czynienia z  podobnym rozwiązaniem, włókna te,  w połączeniu z
warstwową lateksową mają za zadanie jak najlepsze dopasowanie się do indywidualnego kształtu stopy i
rozłożenia nacisków. Zrazu powstaje pytanie czy to działa? Krótko mówiąc tak, działa wspaniale, acz z
pewnymi zastrzeżeniami o czym poniżej. 
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Przysłowiową wisienką na torcie zaawansowanych technologii w jakie wyposażono buty Bellamont FG MID GTX są ich wkładki, pozwalające na aktywne dopasowanie ich formy do
kształtu naszych stóp. Wkładki posiadają trój warstwową budowę: zewnętrzną wykonaną w wysokiej jakości tkaniny bawełnianej, środkowej z elastycznego lateksu, oraz dolną z
włókien kokosowych.

Pierwsze przymiarki i komfort w praktyce czyli testy terenowe...
Po  przedarciu  się  przez  stricte  opisową  część,  czas  najwyższy  na  to  co  najważniejsze  –  pierwszą
przymiarkę i wypad w teren, bowiem bywa czasem tak, że dany model pomimo że wyposażony w całą
masę zaawansowanych technologii, nie zapewnia wystarczającego komfortu i obiecanej wszechstronności,
stąd zawsze do chwili testów terenowych daleki jestem od wydania opinii o testowanym produkcie. 

Trzeba przyznać że aura tegoż roku wyjątkowo nas rozpieszcza, mieliśmy piękne lato, a teraz długą i w
pełni tego słowa znaczeniu złotą polską jesień. Łąki przyozdobiły złote łany, zmęczonych zielenią traw,
wygrzewających się we wciąż ciepłych promieniach listopadowego słońca, okraszone setkami barwnych,
od zieleni, przez żółcie, pomarańcze, aż po czerwień liści, drzew przygotowujących się na nadejście zimy.
Przyroda sama więc zdawała się zapraszać do testu nowiutkich butów AKU Bellamont FG MID GTX. 

Jesień tego roku wyjątkowo jest malownicza, sama natura zdawała się zapraszać złotem i czerwienią liści, do testów w terenowych butów AKU Bellamont FG MID GTX...

Toteż  nie  mogąc  oprzeć  się  takiemu  zaproszeniu,  ale  przede  wszystkim  pokusie  zweryfikowania
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faktycznych  cech  butów  Bellamont  FG MID GTX,  wrzuciłem najpotrzebniejsze  rzeczy  do  torby  i
ruszyłem  na  włóczęgę  z  aparatem  fotograficznym.  Oczywiście  nim  opuściłem  dom,  miało  miejsce
pierwsze założenie butów. I  tu  przyznam się,  o  czym już pisałem,  że system sznurowania,  nieco  jest
irytujący, but faktycznie dla dobrego dopasowania, wymaga znacznego poluzowania sznurowadeł, prawie
na  całej  długości,  a  następnie  mozolnego,  poziom  po  poziomie  zasznurowania.  Czynność  nieco
denerwująca, o wiele wolniejsza od systemów szybkiego sznurowania znanego z butów górskich, acz jak
się  już  wkrótce  okazało,  wykonana  z  właściwą  starannością,  wynagradza  nam to  naprawdę  pewnym
trzymaniem na stopie, zaś z czasem, gdy otwory prowadzące sznurówki nieco się wypracują, przestaje być
ta czynność tak uciążliwa. 

Buty  założone,  torba  gotowa,  ruszamy  więc  w  teren...  na  pierwszy  wypad  uznałem  że  dobrym
sprawdzianem dla modelu będzie przetestowanie ich na wszystkich przewidzianych typach powierzchni, a
nawet nieco poza zamysłem projektantów. Tak więc na start ruszyłem po asfalcie i betonie miejskich ulic i
tu  zaczęły  się  problemy...  z  narastającym  zdziwieniem  stwierdziłem  że  mimo  tylu  zaawansowanych
technologii, obiecanego komfortu, coś jest nie tak... pomimo że sam but leżał idealnie, wkładka uwierała,
pijąc w rejonie śródstopia. Zrazu pomyślałem że to chyba z moimi nogami coś jest nie tak, czy to możliwe
by tak zaawansowany but miał taki defekt? 

Buty AKU Bellamont FG MID GTX idealnie nadają się nie tylko do codziennego miejskiego użytkowania, ale doskonale spisują się podczas spacerów po lasach i łąkach. Należy
jednak pamiętać że buty te wymagają czasu dla właściwego dopasowania do indywidualnego kształtu naszych stóp, warto o tym pamiętać planując ich użytkowanie

podczas dłuższego wyjazdu, by nie doznać przykrego rozczarowania... sam czad dopasowywania się kształtu wkładki jest sprawą wysoce indywidualną, 
niektórzy twierdzą że zajmuje to kilka wyjść, u mnie trwało zaledwie kilka kilometrów marszu...

Tu  czas  na  pewne  wskazówki  w  tej  kwestii,  również  w  sieci  można  spotkać  się  z  podobnymi
doświadczeniami. Nie jest to w żadnym razie wynik złej budowy buta, a tym bardziej „defektu” naszych
stóp, model  AKU Bellamont FG MID GTX, wyposażono co zostało już poruszone, w trójwarstwową
wkładkę o strefowej budowie, z lateksu i włókien kokosowych. W tym właśnie miejscu powracam więc do
tej kwestii, gdyż wkładka ta potrzebuje nieco czasu na dopasowanie się do kształtu naszych stóp. Warto o
tym pamiętać by nie doznać rozczarowania, oraz nazbyt pochopnie ocenić buty. Warto również pamiętać
by  jeśli  planujemy  aktywnie  je  wykorzystać  podczas  wyjazdu,  czy  dłuższego  spaceru,  by  wcześniej
pochodzić w nich dając im czas na dopasowanie. 

Znając te opinie, acz nie bez tlącego się w umyśle niepokoju szedłem dalej. W sieci panują bardzo różne
opinie na temat tego ile trwa takie dopasowanie, sam sądzę że jest to sprawa wysoce indywidualna, zależna
od wielu czynników, od wagi, od stylu chodzenia, terenu w jakim buty będą dopasowywane. Po kilku
kilometrach dreptania, nagle ucisk zaczął zanikać, a już niedługo potem zastąpiony został przez idealne
dopasowanie i komfort. Od tego czasu, a buty dość intensywnie są użytkowane na co dzień, ani razu nie
poczułem już podobnego dyskomfortu. Można więc przyjąć że w moim przypadku dopasowanie zajęło
kilka kilometrów, albo inaczej średnio dwa krótkie spacery. 
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Podczas pierwszego dłuższego, liczącego około 16km testu, buty poddane zostały sprawdzianowi na bardzo zróżnicowanych podłożach, od miejskiego betonu i asfaltu, po łąki,
pola i las. Szczególnie w tym ostatnim podeszwa VIBRAM® typ PREDATOR II EcoStep miala szerokie pole do popisu by dowieść swojej dobrej przyczepności na mokrej ściółce,
liściach i błocie. W każdych z tych warunków but spisał się znakomicie. 

Mając już za sobą etap pasowania butów, dreptałem dalej z coraz większą przyjemnością z ich posiadania.
Po  przedarciu  się  że  przez  miejski  zgiełk,  dotarłem  wreszcie  do  zielonych  terenów  rekreacyjnych,
poruszając się jeszcze nadal chodnikiem, lub trawą. Chwilkę potem nareszcie mogłem zejść z ubitego
traktu  i  zapuścić  się  w leśne ścieżki  i  dzikie  zagajniki  doliny rzeczki  Wapieniczanki,  u  stóp Beskidu
Śląskiego.  Rejon  ten  zawsze  urokliwy,  szczególnie  zaś  malowniczy jest  właśnie  jesienią,  gdy ziemia
zasłana  koloru  mosiądzu  buków  i  olch  liśćmi,  to  znów  złotymi  i  czerwonymi  klonów,  rozgrzana
promieniami słoneczka bez trudu już docierającego do poszycia oddaje niepowtarzalny, subtelny zapach
jesieni. Pomiędzy głazami i tym kobiercem z liści toczy w ciszy lasu, swe wody rzeczka Wapieniczanka. 

Teren malowniczy, teren urokliwy, acz teren wymagający dla zelówki buta. Nic przecież bardziej (prócz
lodu) śliskiego nad mokre korzenie, liście i błoto pod nimi... jako że był to test użytkowy, z premedytacją
co rusz w takie śliskie miejsca się pakowałem, chcąc ustalić margines skuteczności podeszwy. Dodać tu
jeszcze  trzeba  że  już  wcześniej  i  na  sztucznych,  tudzież  asfaltowych  i  betonowych  nawierzchniach,
sprawdzałem  trzymanie  podeszwy.  Na  obu  tych  wymienionych  „miejskich”  typach  podłoża  zelówka
spisywała się  znakomicie,  zapewniając bardzo dobrą przyczepność i  amortyzację,  prawdziwym jednak
testem były bardziej naturalne warunki. Z pewnym zdziwieniem stwierdziłem że i tu zelówka zapewnia
znakomitą przyczepność, zarówno na uślizgi przednie jak i boczne. Wyjątkiem są liście podszyte błotem,
to jednak związku nie ma z samą zelówką, jako że to nie but, lecz liście ślizgały się na błocie, sam but
natomiast zdawał się niewzruszony bez względu na to na jakim typie powierzchni był użytkowany. 

Projektanci butów AKU Bellamont FG MID GTX postawili przed sobą nie lada wyzwanie, nader trudno jest stworzyć but o tak uniwersalnym zakresie zastosowań, co początkowo
budziło moje obawy, jak się jednak szybko okazał zupełnie nie słusznie, w każdych testowanych warunkach buty spisały się znakomicie, zapewniając tak samo skuteczne trzymanie
na betonie,  jak i mokrej  ściółce, z całą pewnością jeśli  szukamy butów o charakterystyce pozwalającej na komfortowe używanie w warunkach miejskich,  jak i okazjonalnych
wypadach za miasto, buty te będą trafnym wyborem. 

Na  plus  należy  również  zaliczyć  fakt  że  model  zapewnia  rzeczywiście  bardzo  skuteczną
paroprzepuszczalność, ja sam należę do ludzi raczej zimnolubnych, łatwo się przegrzewających, z czym
nieustannie mam problem (potrafię  się nieźle spocić nawet w niskich temperaturach i  to w odzieży z
najlepszymi  membranami),  toteż  owa  obiecana  oddychalność  na  poziomie  8000,  poddana  została
intensywnym  testom.  Pomimo  że  tamtego  dnia  przeszedłem  łącznie  około  16  km,  z  czego  2/3  w
temperaturach powyżej 10°C but pozostał wewnątrz suchy, skarpety nie zapocone, system dowiódł swej
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skuteczności,  zapewniając  odczucie  niezmiennej  względem  samej  temperatury  otoczenia  wrażenie
komfortu i ciepłoty.

No właśnie pozostał suchy... jak pisałem w pewnym stopniu przekroczyłem również ramy wyznaczone
przez producenta w typie ich użytkowania, permanentnie narażając buty na przemoczenie. Jako zapalony
fotoamator, oczarowany magią leśnego strumyka, nie mogłem się oprzeć pokusie zrobienia ujęć jego wód
w osi nurtu... toteż jako że inaczej się nie dało, bez pardonu wkroczyłem do wody. Sumarycznie, takie
brodzenie, trwało około kilkanaście minut. I z tej próby buty wyszły bez najmniejszego szwanku, jak już
pisałem wnętrze pozostało suche, co należy z pewnością łączyć z skuteczną i zaawansowaną membraną,
ale też doskonałą jakością, skóry, szwów i spoin. 

Podczas testów w terenie leśnym, kilkukrotnie zdarzyło mi się brodzić przez strumień, lub nawet w nim stać podczas wykonywania zdjęć nurtu rzeczki Wapieniczanki, u stóp
Beskidu Śląskiego, pomimo tego jak i kilkugodzinnego chodzenia po mokrej ściółce lasu buty pozostały wewnątrz suche, dowodząc swojej wysokiej odporności na wodę, ale też i
doskonałej paroprzepuszczalności. 

Buty AKU Bellamont FG MID GTX odkąd tak dobrze się zaprezentowały, stały się moim nieodłącznym
towarzyszem w codziennym miejskim użytkowaniu, jak i spacerach po zielonych okolicach podmiejskich,
powyższy  jednak  przykład  był  najbardziej  przekrojowy  pod  względem  specyfiki  podłoża  i  zakresu
temperatur (dzień do +12°C wieczór po zachodzie słońca około +4°C) w jakich buty były sprawdzane, stąd
to na nim właśnie w sposób szczególny się skupiłem. 

Podsumowanie...
Nie będzie  zapewne specjalnym odkryciem po lekturze  powyższego opracowania,  że  opinia  o  butach
włoskiej firmy AKU model  Bellamont FG MID GTX może być wyrażana wyłącznie w superlatywach.
Doprawdy trudno cokolwiek zarzucić tym butom. Kiedyś dane mi już było testować zaawansowane buty
innej marki, wówczas napisałem że jeśli stopy mogłyby przemówić z całą pewnością wiwatowałyby z
zachwytu, wtedy wydawało mi się że trudno znaleźć będzie bardziej wygodne i wszechstronne buty – tak
było  do  chwili  „zaprzyjaźnienia”  się  z  butami  AKU Bellamont  FG MID GTX,  które  dowiodły  że
uniwersalność jest możliwa i że nie musi oznaczać kompromisu na rzecz jakości i komfortu. 

Model ten z całą pewnością stanie się moim podstawowym butem w okresie jesień – zima, przedwiośnie –
wiosna,  są  to  buty  które  bez  żadnych  wątpliwości  mogę  polecić  każdemu  szukającemu
bezkompromisowego  komfortu  w  zróżnicowanych  warunkach  od  miejskich  traktów,  po  okazjonalne
spacery po łąkach i lasach. Należy jednak pamiętać o tym by dać im czas na właściwe dopasowanie, zanim
w pełni otoczą nasze stopy komfortem. 

Zalety:
• niska waga
• bardzo wysoki komfort użytkowania
• bardzo dobra przyczepność zelówki
• skuteczny transport wilgoci z wnętrza buta
• wodoodporność
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• trwałość i staranne wykonanie
• zaawansowane technologię
• doskonałe trzymanie na stopie
• indywidualne dopasowanie do kształtu stopy
• wszechstronność (z wyłączeniem turystyki górskiej)
• atrakcyjny design łączący klasyczne wzornictwo z nowoczesnymi akcentami
• wysokiej jakości materiały

Wady:
• nie stwierdzono

Technologie: 

Średnia cena na dzień 10.11.2015: 599 - 699zł 

Przydatne linki: 
• Strona sklepu AKU z butami Bellamont FG MID GTX: http://www.aku.it/en/product/catalogo_en/mountain-inspired/bellamont-fg-mid-gtx-

black-white_en.html 
• Oficjalna strona firmy AKU: http://www.aku.it/en 
• Podeszwa VIBRAM® PREDATOR II EcoStep: 

http://www.ceneria.pl/Eko_stopy_dzieki_podeszwie_Vibram_i_obuwiu_Aku,10889,949,0,1,I,informacje.html 
• Film promujący linię butów AKU Bellamont: https://www.youtube.com/watch?v=-nwSEhN3H9o&feature=youtu.be
• Film promujący linię butów AKU Bellamont: https://www.youtube.com/watch?v=7rKjHC-xppo 
• Strona producenta podeszwy VIBRAM®: http://eu.vibram.com/en
• Strona producenta membrany GORE-TEX®: http://www.gore-tex.pl/remote/Satellite?

childpagename=goretex_pl_PL/fabrics_cont_land_c/NavLanding&pagename=SessionWrapper&navid=HomeLanding 
• Outdoorowa porównywarka cen: http://www.ceneria.pl/
• Firma Raven Outdoor – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę: http://www.ravenoutdoor.com/ 

Do testów dostarczyła firma: 

Raven Outdoor 

http://www.ravenoutdoor.com/ 

Autor serdecznie dziękuję firmie Raven Outdoor za udostępnienie 
do testów butów firmy AKU model Bellamont FG MID GTX

Opracowanie:

Sebastian Nikiel
Zdjęcia:

za wyjątkiem zdjęć wariantów kolorystycznych
i skanów metek odzieżowych:

Sebastian Nikiel
10.11.2015

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