
Nazwa: lekkie niskie oddychające buty trekingowe
Model: Summit Snr Walking 
Producent: Karrimor
Podeszwa: Karrimor
Waga: 80 dag (dla numeru 43)
Materiały: skóra / tkanina / tworzywa sztuczne
Wodoodporność: NIE
Oddychalność: TAK / membrana b.d.
Wyściółka wnętrza buta: tkanina / materiały 
syntetyczne (wkładka)
Gwarancja: b.d.
Numer katalogowy: 183197
Inne: system szybkiego sznurowania / 
wzmocnienia noska i zapiętka / elastyczna, dobrze 

trzymająca się powierzchni, zbudowana z dwóch rodzajów gumy podeszwa

Przeznaczenie: 
Buty świetnie  sprawdzają się  w takich dyscyplinach jak:  outdoor,  niewymagający treking,  nordic  walking,
sprawdzą się też idealnie podczas codziennego użytkowania w warunkach miejskich ze względu na oferowany
przez nie wysoki komfort termiczny. 

Charakterystyka:
Buty wykonane zostały z wysokiej jakości naturalnej skóry, połączonej z oddychającą tkaniną. Takie połączenie
sprawia że buty mają znakomite własnościowi paro przepuszczalne, w sposób szczególny predysponując je do
zastosowań podczas upalnych dni letnich. Model wyposażono w producencką zelówkę Karrimor, wykonaną z
kombinacji  tworzyw o różnej  sprężystości.  Głęboko profilowana podeszwa dobrze trzyma się  na mokrych
powierzchniach, tudzież trawie i skałach.

Na  plus  butów  zaliczyć  należy  również  wzmocnienie  nosków,  najbardziej  narażonych  na  obijanie,  oraz
zapiętka, co wyraźnie poprawia stabilność stopy. Z zelówki zostały wyprowadzone po obu stronach, ciekawie
się  prezentujące  pasy  gumy,  sięgające  pierwszego  oczka  sznurówek.  Takie  rozwiązanie  ma  zwiększyć
stabilność  stóp  w  obuwiu  podczas  ruchów  bocznych,  jednak  jej  znaczenie  jest  bardziej  symboliczne  niż
praktyczne.  Buty posiadają  klasyczny dla  tego typu obuwia,  system szybkiego sznurowania,  zapewniający
należyte dociągnięcie wiązania, oraz przeciwdziałające jego luzowaniu. 

Podsumowanie:
Podstawową zaletą modelu Summit  Snr Walking jest ich oddychalność, komfort termiczny jaki zapewniają one
naszym stopom w warunkach letnich jest trudny do przecenienia. Na plus należy również zaliczyć wysoki
komfort noszenia, wnętrze buta zostało wykonane z miękkich tkanin, oraz skóry, dzięki czemu nawet długie
wędrówki nie męczą stóp. Cechę tę wzmacnia dobrze trzymająca się zróżnicowanej powierzchni, elastyczna
zelówka. 

Do zdecydowanych wad obuwia należy zaliczyć wąski nosek, co może być przyczyną dyskomfortu dla osób o
szerokich stopach. Buty co prawda w pewnym stopniu się rozciągają, dopasowując do stóp, jednak możliwości
te  znacznie  ogranicza  opisane  wzmocnienie  noska.  Z  tej  przyczyny  osoby  o  szerszych  stopach  powinny
wybierać buty o nieco większym rozmiarze. 

Zalety:
• oddychalność
• solidne wykonanie
• dobra nieślizgająca się zelówka
• wysoka jakość materiałów
• komfort noszenia
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• wzmocnienia zapiętka i nosków
• wszechstronność zastosowania

Wady:
• wąski profil noska

Data zakupu: marzec 2012
Cena w chwili zakupu: 110 zł
 

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

• Polska strona marki Karrimor: http://karrimor.pl/ 

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

Sebastian Nikiel

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