
Producent: AKU

Model: ROCK DFS GTX

Przeznaczenie / typ: buty podejściowe /
trekingowe

Pora roku: wiosna / lato / jesień

Płeć: unisex

Linia produktów: AKU ROCK

Membrana: TAK / GORE-TEX® Extended
Comfort
Wodoodporność: TAK / membrana +
impregnacja

Oddychalność: TAK / AIR8000® / GORE-
TEX® Extended Comfort

Cholewka: hybrydowa – tkaniny i materiały
syntetyczne, wstawki z naturalnej skóry
zamszowej, oraz mikrofibry
Podeszwa zewnętrzna: Vibram® APPROCCIOSA MEGAGRIP

Śródpodeszwa: DOUBLE DENSITY EVA + PU / pianka EVA o dwóch stopniach gęstości / poliuretan (PU)

Wkładka wewnętrzna: Ortholite® X25-Hybrid™
• profilowana / anatomiczna
• dwuwarstwowa: 

◦ warstwa spodnia i środkowa – pianka syntetyczna OrthoLite® 
◦ warstwa wierzchnia – tkanina syntetyczna

• średnia grubość – 4 mm
• gęstość pianki – 0.12g/cm3
• twardość – 20°+/-4° w skali Askera C

Twardość buta: niska

Waga: 
• dla numeru 43 (UK 9):

◦ z wkładkami – 874 g para / 437 g but
◦ bez wkładek – 840 g para / 420 g but

Wysokość: niskie / poniżej kostki

Wszyty język: TAK / na całej długości

Usztywniana pięta: TAK

Usztywniany nosek: częściowo

Otok ochronny: TAK / dookolnie

System szybkiego sznurowania: TAK / AKU DFS (Dual Fit System)

Typ systemu sznurowania:
• hybrydowy / podwójny:

◦ konwencjonalny system głębokiego sznurowania / czteropunktowy – górna para z opcją wyboru wysokości 
wiązania (trzy punkty / oczka do wyboru)

◦ system szybkiej regulacji stopnia napięcia sznurowadeł w obrębie śródstopia i noska / trzypunktowy

Materiały: 
• zintegrowana cholewka hybrydowa:

◦ naturalna skóra zamszowa 1,6 mm
◦ mikrofibra 1,2 mm
◦ zespolona tkanina syntetyczna wyposażona w membranę GORE-TEX® Extended Comfort
◦ tworzywo syntetyczne na dookolnym otoku, oraz elementach cholewki i systemu sznurowania
◦ wstawki z tkaniny syntetycznej / membrany AIR8000®

• wyściółka wewnętrzna:
◦ oddychająca tkanina syntetyczna zespolona z membraną GORE-TEX® Extended Comfort

• podeszwa guma o zróżnicowanej gęstości
Zastosowane technologie: 

• GORE-TEX® Extended Comfort
• AKU Performance Comfort FIT
• Vibram® APPROCCIOSA MEGAGRIP
• Ortholite® X25-Hybrid™
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• AKU DFS (Dual Fit System)
• AIR8000®
• IMS³ / Internal Miosole system

• AKU ELICA natural stride system® 
Warianty kolorystyczne: TAK

• Green / oliwkowo zielony z czarnymi dodatkami / nr katalogowy 722 - 051
• Black – Orange / czarny z pomarańczowymi dodatkami / nr katalogowy 722 - 108
• Blue – Orange / niebieskie z pomarańczowymi dodatkami / nr katalogowy 722 - 063
• Yellow / żółte z czarnymi dodatkami / nr katalogowy 722 - 142

Cena producenta na dzień 02.09.2020: 179,90€ / około 822,14 zł (dla ceny 1 Euro 4,57 zł)

Inne: wkładka dopasowująca się do kształtu stóp, asymetryczna konstrukcja podeszwy, pętla z taśmy w tylnej części rantu
cholewki, pętla z elastycznej taśmy na szczycie języka, anatomiczne podcięcie krawędzi cholewki odciążające ścięgna Achillesa
i stawu skokowego

Do testów przekazała firma: Raven

Przeznaczenie: 
Zaawansowane technologicznie, komfortowe, lekkie i niskie buty, dedykowane do trekingów o zróżnicowanym
stopniu trudności od łatwego do umiarkowanie ciężkiego, wspinaczki na via ferratach, czy  podczas marszu po
wymagającym skalistym podłożu, w okresie od wiosny do jesieni.

Tytułem wstępu...
Kiedy  w  połowie  lata  dotarła  do  mnie  informacja  o  możliwości  otrzymania  do  testów  niskich  butów

podejściowych marki AKU, model ROCK DFS GTX byłem zachwycony. Nie tylko z racji możliwości wzięcia
pod testerska lupę kolejnych butów tej świetnej marki, która dzięki uprzejmości firmy RAVEN wielokrotnie była
bohaterem moich recenzji, ale przede wszystkim dlatego że wpisywały się one doskonale w moją od dłuższego
czasu nie rozwiązaną potrzebę sprzętową. Wreszcie sytuacja ta trafiła w idealny czas gdy z nieba lał się żar, w
naturalny  więc  sposób  chętniej  sięgamy  podczas  górskich  wojaży  po  niskie  buty.  Jak  zaprezentował  się
rzeczowy model,  czy podtrzymał  moją dobrą opinię o  produktach marki  AKU?  Odpowiedź jak zawsze w
tekście recenzji – zapraszam do lektury.

Kiedy w połowie lata dotarła do mnie informacja o możliwości otrzymania do testów niskich butów podejściowych marki AKU, model ROCK DFS GTX byłem zachwycony, buty te wpisywały się bowiem
idealnie w moją potrzebę sprzętową, tu podczas testów terenowych w rzeczowych butach, po lewej w drodze na szczyt Klimczoka w Beskidzie Śląskim, po prawej wybitnie malownicza Przełęcz Nad

Łapszanką na Pogórzu Spiskim.

Pierwsze wrażenia, wygląd i ogólna budowa...
Kiedy do moich drzwi zadzwonił kurier, wręczając mi paczkę oklejoną znaną mi już taśmą sygnowaną logiem
firmy  RAVEN,  wiedziałem że były to z niecierpliwością oczekiwane buty  AKU ROCK DFS GTX.  Zazwyczaj
przyjmując buty innych marek na testy zawsze jest gdzieś tam z tyłu głowy niepokój czy aby udało się trafić z
rozmiarem, wszak to nie sklep, tu poprzedzających zakup przymiarek nie ma… nie dotyczy to jednak marki

AKU, w jej bowiem przypadku jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się aby rozmiarówka była błędnie określona, w
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ciemno  biorę  43  (UK  9),  za  każdym  razem  trafiając  właściwie.  Dodam  że  miałem  okazję  testować  już
kilkanaście różnego typu ich butów od 2015 roku.

Uporawszy się z taśmą i folią,  ukazał  mi się doskonale znany charakterystyczny karton pokryty grafiką w
odcieniach pomarańczu z brązowym i białym logiem marki  AKU. Wewnątrz spoczywały zawinięte w papier
firmowy wyczekiwane buty ROCK DFS GTX. Pierwsze wrażanie? Dość nietypowe, była to bowiem mieszanka

ekscytacji i zachwytu, ale i zaskoczenie spowodowane nietuzinkowym, zdublowanym systemem wiązania.

Temat ten jednak jest na tyle ciekawy, oraz innowacyjny, że pozwolę sobie omówić go oddzielnie. Zachwyt,
czy nie, zwyczajowo od razu narzuciłem sobie „emocjonalną dyscyplinę” starając się podejść jak do każdego
innego testowanego produktu  z  czystą  kartą,  którą  może on  zapisać  dobrymi,  lub złymi cechami  podczas
testów.

Pierwsze wrażanie po wyjęciu z kartonu butów AKU Rock DFS GTX? Dość nietypowe, była to bowiem mieszanka ekscytacji i zachwytu, ale i zaskoczenie spowodowane nietuzinkowym, zdublowanym
systemem wiązania...

Buty  AKU ROCK DFS GTX otrzymałem chyba w najspokojniejszej dostępnej tonacji, opisywanej jako stronie
producenta  jako  zielone  (Green),  w  istocie  jednak  wydają  się  mieć  kolor  zbliżony  bardziej  w  kierunku
zgaszonego oliwkowego,  lub brudnego rozbielonego zielonego.  Marka AKU zwyczajowo zadbała jednak o

zróżnicowane gusta klientów, oferując ten model w czterech wariantach kolorystycznych, poniżej od góry
lewej  wymienione  zielone,  dalej  czarne  z  pomarańczowymi  dodatkami  (Black  –  Orange),  niebieskie  z
pomarańczowymi dodatkami (Blue – Orange), oraz żółte z czarnymi dodatkami (Yellow).
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Buty AKU Rock DFS GTX dostępne są w czterech wariantach kolorystycznych…
powyższe zdjęcia pobrano ze strony marki i zaprezentowano wyłącznie w celu pełniejszej prezentacji recenzowanych butów – marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem: www.aku.it

Jak  łatwo  zauważyć  zmiennym  elementem  w  kolorystyce  danego  wariantu  butów  jest  barwa  skórzanych
wstawek cholewki, oraz elementów systemu wiązania. Dla porządku dodam od razu że buty te dostępne są w

dwóch wersjach poniżej kostki ROCK DFS GTX i prostszym ROCK DFS. Można również wybrać wariat wysoki,

powyżej kostki ROCK DFS Mid GTX, a każdy z nich w kilku wersjach kolorystycznych.  Tak duży wachlarz
zróżnicowanie budowy i wyglądu powinien trafić w gusta i potrzeby każdego klienta. Różnica pomiędzy niskim

wariantem  ROCK  DFS  GTX  i  ROCK  DFS,  sprowadza  się  to  do  tego  że  te  pierwsze  wyposażono  w

wodoodporną  i  oddychającą  membranę  GORE-TEX®  Extended  Comfort  i  to  właśnie  te  bardziej

zaawansowane są ku mojej radości bohaterem tej recenzji.

Model ROCK DFS dostępny jest również w wariancie wyższych, z cholewką sięgającą powyżej kostki...
powyższe zdjęcia pobrano ze strony marki i zaprezentowano wyłącznie w celu pełniejszej prezentacji recenzowanych butów – marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem: www.aku.it

Buty ROCK DFS GTX, jak nadmieniałem, prócz zaskoczenia od razu wzbudziły też mój zachwyt. Od pierwszej

chwili gdy tyko weźmiemy je do ręki wiemy że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości, którego

design  śmiało  spogląda  w  przyszłość,  ale  też  i  pozostając  mocno  zakorzenionym  w  sprawdzonych

rozwiązaniach z przeszłości. Nie jest to bynajmniej przypadkowa kombinacja cech, wynika z faktu że buty te

są następcą bardzo popularnego i cenionego za komfort i trwałość modelu o tej samej nazwie. Wypadałoby
by więc się postarać aby nowy model godnym był następcą renomy poprzedników i na pierwszy rzut  oka
wydaje  się  że  marka  AKU stanęła  na  wysokości  zadania.  Jak  jednak  wiadomo  diabeł  zawsze  tkwi  w
szczegółach, przyjrzymy się więc dokładniej tym butom.

Cholewka butów ROCK DFS GTX jest dość złożoną kombinacją elementów z gumy, tkanin syntetycznych,

oraz naturalnej skóry zamszowej i mikrofibry.  Globalnie trzon jej trzon stanowią tu po stronie zewnętrznej
syntetyki, w tym guma. Od podstawy śródstopia dookolnie poprowadzono wysoki na około 24 mm gumowy
otok,  dodatkowo  podniesiony  na  noskach  do  30  mm.  Całość  zabudowy  pięty  oparto  natomiast  na
profilowanych wstawkach z gumy i  tworzyw sztucznych.  Panele w osi  pięty i  po jej  bokach wykonano z
twardszego  tworzywa,  z  dodatkowym  usztywnieniem,  ukrytym  w  wewnętrznych  warstwach  cholewki.
Elementy te  tworząc zwartą zabudowę znakomicie stabilizują pietę.
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Poprzecznie od szczytu pięty przez boczne panele aż do miejsca zgięcia buta poprowadzono po bokach kolejne
gumowe,  tym razem już  elastyczne,  wstawki.  Elementy  te  są  wykonane  z  tego  samego  rodzaju  gumy,  o
grubości 1,2 mm co boczny otok. Jak dowiemy się w dalszej części bierze on czynny udział w stabilizacji stopy
podczas  marszu.  Dookolnie  również  boczne  panele  górnego  rantu  cholewki  pokrywają  panele  z  gumy,
zintegrowane z odporną na tarcie tkaniną syntetyczną. Sam rant wykończono miękką taśmą. Warto tu od razu

wspomnieć  o  doskonale  wyprofilowanej  linii  górnego rantu  cholewki.  Cechuje  go  głębokie  anatomiczne

wcięcie w rejonie stawu skokowego, gwarantującego pełny, nieskrępowany zakres ruchu, bez względu na
stopień pochylenia stopy, co docenimy szczególnie wspinając się po ostro nachylonych stokach, czy podejścia
po skałkach.

Cała przednia, część cholewki powyżej gumowego otoku, od miejsca zgięcia stopy, została pokryta tłoczoną

skórą zamszową o grubości 1,6 mm. To właśnie ten element podlega zasadniczo zmianom w danych wersjach
kolorystycznych. Warto tu zauważyć że element ten został wykonany z jednego kawałka tłoczonej skóry, co
pozytywnie wpływa na trwałość cholewki,  oraz zdolność do ochrony przed wodą. Charakterystyczną cechą
tego elementu jest wytłoczony wzór krzyżujących się ze sobą pod dużym kontem pasków. Nie jest to jednak

wyłącznie  dodatek  designerski,  ma  on  bardzo  praktyczne  znacznie,  stanowi  bowiem  integralną  część

systemu sznurowania, o którym jak pisałem pomówimy osobno. 
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Ostatni element cholewki stanowi oczywiście język, tu jak należało się spodziewać jest on jej integralną

częścią,  został  wszyty  na  całej  długości.  Po  stronie  zewnętrznej  język  wykonano  z  czarnej  tkaniny
syntetycznej, jak wykazały testy terenowe znakomicie radzącej sobie z obciążeniem mechanicznym, tudzież
tarciem, a równocześnie aktywnie wspierającej proces wydalania nadmiaru ciepła z wnętrza butów. Na szczycie
języka dodano niewielką wstawkę z tworzywa, zespoloną z taśmą ułatwiającej zakładanie butów.

Całości  dopełnia  bardzo  tu  charakterystyczna,  warstwowa,  zaawansowana  zelówka,  której  zewnętrzna

podeszwa  firmowana  jest  logiem renomowanego  producenta  zelówek  –  Vibram®,  a  śródpodeszwa  AKU

ELICA®.  Zwyczajowo  i  tą,  o  walnym  znaczeniu  dla  bezpieczeństwa  i  komfortu  użytkownika  cześć  buta
omówimy szerzej w dalszej części. Skoro padły nazwy marek, warto też wspomnieć o stricte designerskiej
stronie modelu ROCK DFS GTX. Tu klasycznie dla marki AKU zadbano o znakomite wyważeni pomiędzy nieco
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agresywnym sportowym zacięciem, a bardziej klasycznymi, spokojnymi liniami.  W modelu dodano tylko w
kilku miejscach dobrze wpisane w ogólny wygląd nazwę i logo marki AKU, to jest po stronie zewnętrznej na
panelu poniżej stawu skokowego, oraz górnym panelu języka. Prócz tego dodano tylko niewielka naszywkę z
logiem kolejnej topowej marki, tudzież  GORE-TEX®, oraz nazwę producenckiej technologii  AKU ELICA® na
obcasie po stronie zewnętrznej butów i to wszystko jeśli chodzi o takowe wyróżniki.

W dotychczasowej  litanii  zachwytów pora  też na nieco  mniej  chwalebne uwagi.  Prócz  powyższych cech,

rzeczą  która  również  zwróciła  moją  uwagę  podczas  pierwszego  kontaktu  z  butami  jest  ich  niechlujne

wykończenie… rzecz dość zaskakującą, szczególnie w relacji do ceny, oraz ogólnej jakości produktów AKU.
Dość licznie w cholewce widać wystające z miejsc łączenia fragmenty kleju, wiele szwów zostało niedbale

wykończonych,  niektóre  wielokrotnie  przeszyte. Nie  są  to  oczywiście  czynniki  które  muszą  negatywnie
wpływać na jakość buta (czasem wręcz odwrotnie), ale z pewnością nie powinny one mieć miejsca, tu jednak

minus dla modelu, przy czym zwracam uwagę na fakt że problem ten może dotyczyć wyłącznie testowanego
egzemplarza.

Skoro  mowa  o  mankamentach,  z  pewnym  zdziwieniem  stwierdziłem,  szczególnie  w  kontekście  dość
niechlujnego ich wykończenia, że  żadne ze szwów nie zostały zdublowane. Jest to raczej konwencjonalna
praktyka w każdym bucie dedykowanym do aktywności górskiej i szerzej sportowej. W przypadku ROCK DFS

GTX zrezygnowano z tej dobrej tradycji, a szkoda.
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Ze znakomitymi materiałami wykorzystanymi do produkcji butów AKU Rock DFS GTX, oraz świetnym designem i innowacyjnymi rozwiązaniami kontrastuje dość niechlujne wykończenie, widoczne są
liczne resztki kleju na panel z tworzywa, szpary pomiędzy nimi, zabrakło też zdublowanych newralgicznych szwów...

Na koniec tej części warto jeszcze wspomnieć o wadze butów, dla rozmiaru 43 (UK 9 / wkładka 28 cm)

wynosi ona z wkładkami 874 g, a bez nich 840 g. Jest to więc model lekki, który z pewnością nie zmęczy swą
wagę stóp, choć nie jest jakoś wybitnie lekki, co jednak jest wynikiem dobrze zrównoważonego kompromisu
pomiędzy zastosowanymi technologiami, a wysokim komfortem użytkowym.

Globalnie wrażenia z pierwszego kontaktu są jak najlepsze, but zachwycił mnie swym nieco zawadiackim,

lekko agresywnym sportowym wyglądem, równocześnie śmiało czerpiąc ze sprawdzonych rozwiązań, jak

głęboki system sznurowania, tu mocno zmodyfikowany, wynosząc go na zupełnie nowe poziomy komfortu. Na

plus należy również zaliczyć marce przygotowanie kilku wariantów kolorystycznych. Na mały minus jakość

wykończenia paneli, oraz szwów.

W upalne letnie dni, wędrówki w butach AKU Rock DFS GTX były czystą przyjemnością, model zapewnia znakomity komfort termiczny bez względu na wysokość temperatury powietrza, tu na Hali
Radziechowskiej w Beskidzie Śląskim 15.08.2021r.

Przyglądamy się dokładniej cholewce –  budowa, technologie i wodoodporność…
Omówiliśmy ogólny  wygląd  butów  ROCK DFS  GTX,  pora  teraz  zagłębić  się  nieco  bardziej  w  tajniki  ich
budowy,  w  owe  szczegóły  w  których  czasem  tkwi  diabeł.  Być  może  czytając  powyższy  opis  wyglądu
zewnętrznej  strony  cholewki  pomyśleliście  że  tak  duża  ilość  różnych  wstawek  na  powierzchni  może
implikować wiele potencjalnych miejsc narażonych na wsiąkanie wody do jej wnętrza. W istocie mogłoby się
tak wydawać gdyby nie fakt, który szybko wychodzi na jaw po bliższym przejrzeniu się budowie cholewki.

W  butach  AKU  ROCK  DFS  GTX  zastosowano  bowiem  zaawansowaną  hybrydową  cholewkę  o  budowie

warstwowej. Od strony zewnętrznej dzieli się ona na dwie główne części, przednią, od noska do pięty, oraz
samą piętę.  Cały przedni  element  wykonano z jednego kawałka skóry zamszowej  o  grubości  1,6  mm. To
dopiero na nią naklejono dookolnie otok, oraz ukośny panel spajający i wzmacniający tej rejon cholewki z piętą
w  całości  wykonaną  w  tworzywa  sztucznego.  Globalnie  więc  pomimo  pierwszego  wrażenia  zewnętrzna
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cholewka  zbudowana  jest  z  dwóch  tylko  części.  Tu  powracamy  do  wspomnianej  przywary  dotyczącej
niechlujnego wykończenia. Wydaje się być już więc pewne że wystające nadmiaru kleju, oraz niewielkie szpary
pomiędzy  panelami  z  gumy  nie  mają  większego  znaczenie  w  kontekście  odporności  na  wodę,  a  jedynie
estetyczne.

W butach AKU ROCK DFS GTX zastosowano bowiem zaawansowaną hybrydową cholewkę o budowie warstwowej, na którą składają się po stornie zewnętrznej panele z gumy i twardszego tworzywa,
oraz naturalna zamszowa skóra o grubości 1,6 mm, pod nią zastosowano membranę GORE-TEX® Extended Comfort, w przedniej części cholewki dodatkowo wstawki z producenckiej membrany AKU

AIR8000®, natomiast po wewnętrznej stornie zaawansowaną paroprzepuszczalną, odporną na oddziaływanie mechaniczne, tkaninę współpracują z powyższymi membranami.

Pod zewnętrzną warstwą poszycia cholewki  dodano  znakomitą membranę GORE-TEX® Extended Comfort,

biorącą  czynny  udział  w  transporcie  wilgoci  i  nadmiaru  ciepła  z  wnętrza  buta,  proces  ten  wspomaga

porowata struktura skóry zamszowej. Myślę że samej marki GORE-TEX® nie trzeba tu specjalnie 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.

Wariant GORE-TEX® Extended 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™.
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Maraka AKU bezkompromisowo sięga w swoich butach po rozwiązania z najwyższej półki, od wielu lat współpracuje z firmą GORE-TEX® współtworząc cztery główne typy membran wykorzystywanych w
swoich butach, EXTENDED COMFORT, PERFORMANCE COMFORT, INSULATED COMFORT, GORETEX® SURROUND™ - tu od góry od lewej, testowane przeze mnie na przestrzeni ostatnich lat

modele butów tej marki, wykorzystując membrany: buty AKU Alterra GTX - membrana GORE-TEX® Performance Comfort (<<recenzja>>) / buty AKU Zenith II GTX – membrana GORE-TEX®
Performance Comfort («recenzja») / buty AKU La Val GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort («recenzja») / buty AKU Transalpina GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort
(«recenzja») / buty AKU Bellamont FG MID GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort («recenzja») / buty AKU Bellamont II Suede GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort

(«recenzja») / buty AKU Camana Fitzroy GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort («recenzja») / buty AKU Montera Low GTX – membrana GORE-TEX® Performance Comfort («recenzja») /
oraz omawiane obecnie AKU Rock DFS GTX wyposażone w membranę GORE-TEX® Extended Comfort

Interesująca nas  membrana  GORE-TEX® Extended Comfort dedykowana jest  do butów przeznaczonych do
użytkowania w wyższych temperaturach, cechuje ją więc wysoka paroprzepuszczalność, oraz dobra ochrona
przed przedostawaniem się wody do wnętrza buta. Spotykana jest więc przede wszystkim w modelach letnich i
trzy sezonowych, przewidzianych do zróżnicowanych zadań, sprawdzi się ona równie dobrze w podstawowych
butach  górskich,  dla  pieszych  łatwych i  średnio trudnych  wędrówek,  jak  i  lżejszych  butach  trekingowo –
podejściowych jak omawiane AKU ROCK DFS GTX. 

Ze względu na fakt że buty dedykowane są do użytkowania szczególnie w wyższych temperaturach docenimy
tu  drugi  z  systemów  odpowiedzialnych  za  paroprzepuszczalność  –  producencką  tkaninę  AKU  AIR8000®.

Według zapewnień marki zapewnia ona 11,5x wyższą oddychalność od tradycyjnych membran. Wstawki z niej
dodano  w  przedniej  części  cholewki,  tudzież  widocznych  od  zewnątrz  skórzanych  panelach,  powyżej
membrany  GORE-TEX®  Extended  Comfort, z  którą  tworzy  zintegrowany  system  zapewniający  znakomite
warunki termiczne stopom, oraz chroniąc je przed wodą.

Recenzowany model Rock DFS GTX został przetestowany podczas licznych wypadów na zróżnicowanym podłożu, oraz w zróżnicowanych warunkach pogodowych, włącznie z ulewami, oraz
siermiężnymi upałami, w każdych z nich zapewniając znakomite warunki termiczne stopom, świetną ochronę przed wodą, oraz rewelacyjne trzymanie na każdym typie podłoża. Tu po lewej z Żoną w

Pieninach na Jameriskowych Skałkach, po prawej w drodze na Magurkę Radziechowską w Beskidzie Śląskim.

Oczywiście  gdyby  tylko  na  tym  poprzestano,  nie  dodając  wyściółki  wewnętrznej  o  równie  dobrych
właściwościach na niewiele by się to zdało, gdyż pot zatrzymywałby się już na niej. Marka zadbała jednak i o
tę  kwestię.  Wewnętrzną  wyściółkę buta,  tworzy tkanina syntetyczna będąca integralną  częścią systemu
wentylacji  zapewnianego  przez  omówioną  membranę  GORE-TEX®  Extended  Comfort  i  AKU  AIR8000®,

aktywnie uczestnicząc w procesie termoregulacji. Jest ona stosowana w szerokim wachlarzu butów marki

AKU.  Ważną cechą użytkową tkaniny wyściółki jest również wysoka odporność na ściernie, oraz miękka

faktura wykończenia, przyjazna dla skarpet, tudzież nie powodująca ich mechacenia i szybszego zużycia.
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. 

\
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Dobrym wskaźnikiem odporności cholewki danego buta na wodę jest dłuższe brodzenie wśród mokrych traw, omawiane buty AKU Rock DFS GTX pomimo kilku godzin spędzonych w takich warunkach,
podczas oczekiwania na świt na Przełęczy Nad Łapszanką (zdjęcia powyżej) nie przepuściły wody do wnętrza cholewki, membrany sprawdziły się tu wzorowo, choć trzeba jednak też dodać że

zewnętrzne elementy cholewki wykonane ze skóry zamszowej dość szybko nasiąkają wodą, a co gorsza długo schną, ma to jednak znacznie wyłącznie estetyczne.

Warto  tu  dodać  że  mówimy  o  całkowicie  zamkniętej  konstrukcji,  również  spodnia  część  języka  została
podszyta tą samą właśnie tkaniną. Skoro wspomniałem o języku warto wiedzieć że jej po stronie wewnętrznej,

u jego szczytu,  dodano panel z tkaniny typu mikrofibra.  Charakterystyka obciążeń tego miejsca, tudzież
zwiększone tarcie, oraz gromadzenie potu / ciepła, dobrze wpisują się we właściwości fizyczne tkaniny tego

typu.  Cechuje się ona bowiem wyższą odpornością na tarcie,  równocześnie będąc na tyle  porowatą iż nie
ogranicza transportu wilgoci z wnętrza cholewki. Element ten został dodatkowo podbity miękką pianką, co
walnie podnosi komfort użytkowy. Z podobnych względów, tudzież narażenia na tarcie, po stronie zewnętrznej
języka  zastosowano  tkaninę  syntetyczną  o  wysokiej  gęstości  splotu,  cechującą  się  nieco  gorszymi
właściwościami termicznymi, za to znacznie wyższą trwałością i wodoodpornością.

Kształt cholewki cechuje dość szeroka, zaokrąglona linia nosków, szerokie śródstopie, oraz wysokie podbicie.
Przednia część cholewki jest  na tyle elastyczna, a zapas tkaniny w zakładkach języka na tyle duży, że bez
najmniejszego problemu cholewka dopasuje się do szerszych – jak moje – stóp, dzięki  jednak wydajnemu
systemowi sznurowania również osoby o węższych stopach nie będą mieć powodów do narzekań. O właściwy
komfort i bezpieczeństwo dba również wspomniana podcięta w rejonie stawu skokowego linia górnego rantu
cholewki,  podnosząca się  w rejonie  ścięgna  Achillesa.  Po stronie  wewnętrznej  dookolnie  dodano warstwę
miękkiej pianki, najgrubszej i największej w obrębie wymienionego ścięgna.
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Reasumując  wszystkie  powyższe  fakty  mamy do  czynienia  z  wyjątkowo zaawansowaną,  o  przemyślanej
budowie, kilku warstwową hybrydową cholewką. Marka AKU nie szczędziła tu starań by nie tylko dorównać

poprzednikom  omawianego  modelu,  ale  zapewnić  użytkownikowi  jak  największy  komfort  w  szerokim

wachlarzu  zastosowań,  wciąż  oczywiście  jest  to  tylko  sucha  faktografia,  rzeczywistą  wydajność  tych

rozwiązań określą dopiero testy praktyczne, których efektom przyjrzymy się dalej. 

System sznurowania AKU DFS – innowacyjność czy przesada?
Z całą pewnością przy pierwszym kontakcie system sznurowania w butach AKU ROCK DFS GTX jest jednym

z najbardziej zwracających uwagę elementów cholewki. Trudno bowiem przeoczyć tak nietuzinkowy element
jak  zdublowany  system  wiązania.  Marka  AKU  zastosowała  tu  zupełnie  nowy  innowacyjny  system

sznurowania  nazwany  w  skrócie  DFS  (Dual  Fit  System),  co  w  wolnym  tłumaczeniu  oznacza  „System

podwójnego dopasowania” i trafnie oddaje kwintesencję działania tego systemu.

Zmiany bynajmniej nie ograniczają się jednak tylko do zdublowania systemu sznurowania, nie dziwi też użycie
zamiast  oczek  pętli  z  taśm,  dopiero  gdy przyjrzymy się  krótkiemu klipowi opisującego  rzeczowy  system,
stworzony przez markę AKU staje się jasne że zmiana ta sięga znacznie głębiej. To właściwie nie tyle zmiana

sposobu wiązania, dopasowania napięcia sznurówek, ale rewolucja w podejściu do metody dopasowania do
stopy cholewki, to co bowiem najważniejsze w tym systemie jest ukryte pod zewnętrzną jej warstwą przed

naszymi oczyma.

producencki klip przedstawiający zasady działania i budowy unikatowego systemu wiązania AKU DFS »
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Górny system wiązania...
Widoczne taśmy tworzą trzy pary pętli dla górnego, głębokiego, sięgającego noska, systemu sznurowania.

Taśmy  te  jednak  nie  kończą  się  jakby  można  się  spodziewać  w  górnej  części  cholewki.  Są  one

poprowadzone  poprzez  nią,  w  wewnętrznych  warstwach  cholewki  aż  do  jej  krawędzi  przy  zelówce.  Tu
powracamy  do  wyglądu  skórzanych  wstawek  cholewki,  widoczne  wytłoczenia,  układające  się  w

skrzyżowane  pod  dużym  kontem  linie  są  w  istocie  „tunelami”  dla  rzeczowych  taśm głównego  systemu

wiązania buta. Taśmy tworzą tu więc swoistą klatkę, fundament regulujący globalną objętość cholewki.

Zaprezentowaną po lewej grafikę ilustrującą budowę cholewki, w tym systemu DFS butów AKU Rock DFS GTX pobrano ze strony marki i wykorzystano wyłącznie w celu pełniejszej prezentacji
recenzowanych butów – marka AKU jest ich wyłącznym właścicielem: www.aku.it

Oczywiście aby mogło to działać cholewka w tej części musi być wystarczająco elastyczna by poddała się
procesowi zmiany napięcia taśm i to właśnie tłumaczy jej miękkość i brak usztywnień w tym obszarze. System

ten  sięga  zaledwie  do  podbicia,  gdzie  jednak  zamiast  klasycznych  sznurowadeł  natrafiamy  na  stoper

odzieżowy z tworzywa umożliwiającą łatwe zaciąganie i poluzowywanie systemu. Samo sznurowadło zostało

trwale połączone, a miejsce łącznia zabezpieczone gumową taśmą. Warto tu jeszcze dodać że całości systemu
dopełniają wszyte tuż pod szczytem języka, poziome gumki. Z założenia mają one umożliwić schowanie pod
gumką plastikowej klamry aby nie zwisała swobodnie na cholewce.  Tu też kolejna drobna wada, w moim

egzemplarzu przeszycia na obu tych gumkach pękły już po pierwszym użyciu.

Górny system sznurowania „Precise Climbing” służy do precyzyjnej i błyskawicznej regulacji objętości przedniej części cholewki, jego sznurowadło wieńczy trwale z nim zintegrowany stoper odzieżowy
(po lewej), powyżej tego ostatniego dodano również pętle z gumy mające unieruchamiać stoper podczas marszu.

System ten z założenia ma umożliwić błyskawiczne, precyzyjne dopasowanie objętości cholewki w przedniej
części,  tudzież  od  śródstopia  do  palców,  co  szczególnie  będzie  przydatne  podczas  wspinaczki  w  terenie
skalistym i  stąd  jego  nazwa  „Precise  Climbing”,  czyli  nic  innego  niż  precyzyjne  dopasowanie  (objętości
cholewki)  do  wspinaczki.  Nie  oznacza  to  że  systemu  tego  nie  można  używać  w  mniej  wymagających
zadaniach,  wręcz  przeciwnie,  jego  właściwe  dopasowanie  przekłada  się  na  radykalną  poprawę  komfortu
marszu.
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Pętle z gumy, z założenie mające umożliwić zablokowanie stopera wieńczącego górny system wiązania, przeciwdziałając jego swobodnemu zwisaniu na cholewce, były pierwsza rzeczą która polega w
butach Rock DFS GTX, już po pierwszym wypadzie (zdjęcie po prawej) przeszycia na obu z nich pękły...

System dolny / główny...
Pod opisanym system sznurowania  znajduje  się  drugi,  bardziej  klasyczny.  Składają się  na niego trzy pary
szlufek utworzonych z podwójnie złożonej i  podszytej  taśmą skóry zamszowej.  Po przeciwnej zaś stronie,
tudzież u szczytu cholewki  wieńczy go zestaw metalowych oczek, po trzy z każdej strony cholewki. Dwa z
nich  poprowadzono  w  tej   linii  systemu,  aż  do  krawędzi  podbicia,  trzecie  jest  lekko  cofnięte  w  dół,
umieszczone w osi dwóch powyższych. Układ taki pozwala na zmianę punktu sznurowania w zależności od
indywidualnej wysokości podbicia stopy, ale też i przyczynia się do znacznie lepszego dopasowania stopnia
napięcia sznurowadeł. Dolne, cofnięte oczko zapobiega z kolei samo poluzowywaniu się sznurowadła.

Dolny, bardziej klasyczny, głęboki system sznurowania opiera się o trzy pary szlufek utworzonych z podwójnie złożonej i podszytej taśmą skóry zamszowej, plus wieńczących ją trzech oczek z
metalowymi skuwkami. Dwie z nich umożliwiają zmianę wysokości wiązania, trzecia cofnięta (zdjęcie po prawej) przeciwdziała samo poluzowywaniu sznurówek. 

Warto tu jeszcze zauważyć że pierwsza para szlufek, spoglądając od języka, po stronie wewnętrznej została
zintegrowana z panelem z tworzywa sztucznego.  Rozwiązanie to  pomimo że sprzyja  poprawie sztywności
cholewki w tym rejonie, generuje pewne problemy o których teraz pomówimy...

DFS – unikatowe rozwiązanie, komfort, ale i problemy...
Innowacyjność,  nie  spotykane  wcześniej  rozwiązanie,  szczególnie  w  obrębie  kwestii  w  której  trudno  tak
naprawdę  o  coś  nowego  co  faktycznie  by  działało,  może  też  powodować  problemy  trudne  lub  nawet
niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowym. Czy innym bowiem jest projekt rozwiązania na ekranie
komputera, a czym innym praktyka. Zacznijmy od powyżej poruszonego wątku. Panele z gumy po stronie
wewnętrznej  cholewki,  zintegrowane  z  pierwszą  parą  szlufek  głównego  systemu  sznurowania  (dolnego),
podlegają silnym naprężeniom i tarciu na brzegach, w miejscu gdzie wychodzi z szlufki sznurowadło. Musi to
prowadzić do zmęczenie tego elementu, a ostatecznie postępującego uszkodzenia, to jest pęknięcia. 
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Tak też niestety się stało, pomimo że buty testuję dopiero od miesiąca, doskonale widać już te uszkodzenia.

Na krawędziach gumowego panelu  widać dobrze pęknięcie  spowodowane przez  pracujące sznurowadło,
które z czasem będzie na pewno się posuwać dalej. Podobny można dostrzec proces zmiany struktury w

obrębie krawędzi panelu,  gdzie w miejscach zagięcia pojawiają się pierwsze oznaki pękania. Wydaje się

więc że błędem było wyprowadzenie panelu aż tak wysoko.

Unikatowy, producencki system podwójnego wiązania AKU DFS pomimo swych ważnych zalet, ma też kilka istotnych wad. Z całą pewnością pierwszą z nich jest brak możliwości wymiany sznurowadła w
górnym systemie, oraz bardzo utrudnione wyjmowanie go z dolnego systemu, a co za tym idzie właściwie brak możliwości wyczyszczenia języka i jego zakładek. Druga jest wynikiem wyprowadzenia po

wewnętrznej stronie cholewki wstawek z twarzowa na pierwszą parę szlufki dolnego systemu sznurowania. Element ten poddany stałej presji, tarciu i ściskaniu, musi ulec uszkodzeniu i tak też się stało, w
jednym bucie już widoczne są pęknięcia, w drugim widać ślady postępującego procesu uszkodzenia...

To jednak dopiero pierwszy z problemów. Kolejnym, tu akurat dość oczywistym i łatwym do przewidzenia jest

całkowity  brak  możliwości  wymiany  sznurowadła  górnego  systemu  (Precise  Climbing).  Sytuacja  wręcz

kuriozalna… czyżby marka AKU tak bardzo wierzyła w trwałość sznurowadeł że zakłada z góry iż przeżyją

one same buty, a może odwrotnie buty są tak nietrwałe że sznurowadła je przeżyją? Tak czy siak rozwiązanie
co  najmniej  dziwne  i  karkołomne.  Zadziwia  tu  fakt  że  problem  ten  można  było  łatwo  wyeliminować,
wystarczyło  nie  łączyć w sposób trwały  sznurowadła  powyżej  plastikowego stopera.  Można było przecież
zamiast  tego  końcówki  sznurówek  wyposażyć  w  grubsze  plastikowe  zakończenia,  uniemożliwiające  ich
wysunięcie z klamry…

Powyższy problem z brakiem możliwości wymiany sznurowadła w górnym systemie, generuje z automatu ten

sam problem dla dolnego. Tu pomimo że taka możliwość w teorii istnieje, wysupłanie, wydostanie, dolnego

sznurowadła spod górnego może doprowadzić do białej gorączki, podobnie jak przeprowadzenie go przez

ciasne szlufki. Wreszcie osobą jest tu kwestią czy oparcie górnego systemu o taśmy nie spowoduje szybszego
jego zużycia, to jest przetarcia samych taśm. Globalnie wydaje się więc że marka zapomniała o tym że system
wiązania  prócz  zapewnienia  jak  najlepszego  dopasowania  buta  do  stopy,  powinien  być  trwały,  łatwy  w
obsłudze, w tym umożliwiać łatwą wymianę sznurówek.
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Czy to w ogóle działa?
Najkrótsza odpowiedź na tak postawione pytanie brzmi – tak działa i to wyśmienicie.  Trzeba przyznać że
system  AKU  DFS umożliwia  wyjątkowe  precyzyjne  dopasowania  objętości  cholewki,  dobrze  dociągnięte

sznurowadła obu systemów sprawiają że buty stają się integralną częścią stóp, niczym druga, zewnętrzna

skóra.  Od noska do śródstopia but  siedzi  idealnie na stopie,  nie  ma tu mowy o tym aby dochodziło  do

skakania buta, czy ocierania przez cholewkę stopy. 

Tym  bardziej  więc  szkoda  że  przy  tak  ważkich  zaletach  nie  pomyślano  o  łatwych  jednak  do  eliminacji
opisanych  powyżej  wadach,  które  dodatkowo  podniosłyby  komfort  użytkowy,  oraz  przełożyłyby  się  na
większość trwałość całego systemu. Warunkując jednak jego znakomite cechy użytkowe, oraz fakt że jest to
system nowy, pozostaję dobrej myśli że w kolejnych generacjach problemy te zostaną wyeliminowane. W

obecnej zaś nie są to wady na tyle poważne aby skreślały omawiany model, choć trzeba być ich świadomym.

Trzeba przyznać że system AKU DFS umożliwia wyjątkowe precyzyjne dopasowania objętości cholewki, dobrze dociągnięte sznurowadła obu systemów sprawiają że buty stają się integralną częścią
stóp, niczym druga, zewnętrzna skóra. Tym bardziej szkoda że nie udało się na etapie projektu wyeliminować opisanych w tekście wad. Po lewej pierwsza usterka – pęknięte szwy w obu elastycznych

taśmach mających w założeniu blokować stopery górnego systemu wiązania. 

System sznurowania, cholewka i stabilizacja...
Co prawda cholewka została już obszernie omówiona, nie było jednak jeszcze okazji wspomnieć o ochronie
jaką oferuje ona stopom, w tym szczególnie rejonowi stawu skokowego.  Z natury rzeczy w niskich butach

staw skokowy zawsze będzie daleko bardziej narażony na kontuzje skrętne niż w butach wysokich, to coś co
po  prostu  wynika  z  charakterystyki  niskiego  buta.  Można  jednak  temu  częściowo  przeciwdziałać,

zapewniając jak najlepszą stabilizację cholewki w obrębie stawu skokowego. 

Różni producenci rożnie sobie z tym radzą, prym jednak wiodą tu rozwiązania oparte o system taśm, lub linek,
biegnących  dookolnie  wokół  pięty,  pod  kostką  aż  do  szczytu  języka.  Taśmy  takie  lub  linka,  bywają
zintegrowane z samym system sznurowania, dzięki czemu napinając sznurowadła zaciągamy również linkę /
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taśmę, biegnącą dookolnie wokół rantu cholewki. Często te ostatnie są zintegrowane z bocznymi panelami, tak
że po zasięgnięciu usztywnia się rejon pod kostką, co znakomicie stabilizuje stopę, utrudniając jej zwichnięcie,
a jeśli już do takiego wypadku dojdzie, system taki chroni przed pełnym przegięciem nieanatomicznym kostki,
zapobiegając poważniejszym obrażeniom.

Beskid Śląski, po lewej widok z Klimczoka w kierunku przełęczy Kowiorek, oraz Schroniska PTTK pod Klimczokiem, po prawej widok z pasma Magury na Skrzyczne.

Tego niestety właśnie zabrakło w butach AKU ROCK DFS GTX. W gwoli ścisłości, oraz rzetelności, muszę tu
dodać że szczątkowy taki system jest, jednak nie przekłada się on na wyraźna stabilizację rejonu stawu

skokowego.  Mowa  tu  o  poprowadzone  ukośnie  taśmie  ostatniej  pętli  systemu  szybkiego  sznurowania

(Precise Climbing), nawet mocne jego dociągnięcie nie zmienia tu jednak istotnie sytuacji.  Cholewka od

szczytu podbicia do pięty gdzie faktycznie dodano stabilne usztywnienie, jest po prostu miękka. 

Nie jest to jednak cecha która nie pojawia się w modelach innych, w tym znanych marek. Elastyczność tego
obszaru ułatwia bowiem walnie podchodzenie pod stoki / skałki, o znacznym stopniu nachylenia. Jest więc
swoistym kompromisem pomiędzy ochroną stopy, a komfortem użytkowania buta. Szkoda jednak że z racji
szerszego  potencjału  użytkowego butów  AKU ROCK DFS GTX dedykowanych  zarówno  do  trekingu,  jak  i
właśnie  poruszania  w  skalnym  terenie,  nie  zdecydowano  się  na  implementację  jakiejś  formy  systemu
stabilizującego  rejon  górnego  cholewki  pod  kostką.  W tym bowiem przypadku cholewka jest  tak  bardzo

miękka że jakbyśmy nie dociągali systemu DFS przy zgięciu buta w rejonie stawu skokowego powstaje tylu

luzu w cholewce że bez trudu wkładałem tam dwa palce… mamy więc znakomite,  dobre dopasowanie i

trzymanie buta na stopie od palców do podbicia, stabilną piętę i zupełny brak stabilizacji w rejonie stawu

skokowego… trudno oprzeć się tu wrażeniu, że projektantom zabrakło tu pomysłu na rozwiązanie tej kwestii.
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Cholewka butów AKU Rock DFS GTX jest w części środkowej tak bardzo miękka że jakbyśmy nie dociągali systemu DFS przy zgięciu buta w rejonie stawu skokowego powstaje tylu luzu w cholewce że
bez trudu wkładałem tam dwa palce… mamy więc znakomite, dobre dopasowanie i trzymanie buta na stopie od palców do podbicia, stabilną piętę i zupełny brak stabilizacji w rejonie stawu skokowego.

Mocny filar butów ROCK DFS GTX – czyli rzecz o zelówce…
Skoro sobie już ponarzekałem to dla równowagi pomówmy o kolejnych zaletach butów AKU ROCK DFS GTX,
do  których  z  całą  pewnością  należy  zaliczyć  zelówkę.  Zastosowano  tu  trójwarstwową,  zaawansowaną

zelówkę, opartą o producenckie rozwiązanie ELICA®, które to jest zintegrowanym systemem obejmującym

podeszwę  wewnętrzną,  śródpodeszwę  oraz  podeszwę  zewnętrzną.  System  zaprojektowano  w  oparciu  o
rozległe badania właściwości  anatomicznych stóp, tak by cholewka jak najlepiej  się dopasowywała do ich
kształtu, oraz kontu naturalnego nachylenia redukując siłę uderzenia o grunt i obciążenie podczas stawiania
kroku. Jest on powszechnie stosowany, w różnych wariantach, w butach marki AKU.

Przeprowadzone przez specjalistów z  AKU testy laboratoryjne dowiodły,  iż obuwie z systemem  ELICA®,  w
porównaniu do tradycyjnej konstrukcji, charakteryzuje lepszy rozkład siły nacisku na powierzchnię podeszwy.
W  zależności  od  fazy  kroku,  nacisk  jest  rozdysponowany  na  całą  podeszwę  (stąpnięcie)  lub  znacząco
zmniejszony miejscowo (wybicie). Zmniejsza to nierównomierne i ogólne zużycie bieżnika i zwiększa komfort
użytkowania, zwłaszcza podczas długotrwałego marszu.  Warto tu zauważyć że system ten jednak wymaga
dopasowania,  dlatego  z  całą  pewnością  zanim  wyruszymy  na  bardziej  wymagające  trasy  buty  należy

wcześniej rozchodzić.

Jednym z najważniejszych filarów butów umożliwiających nie tylko komfortowe poruszanie się po zróżnicowanym podłożu, ale i dbających o nasze bezpieczeństwo jest z całą pewnością dobra zelówka.
Marka AKU od lat stawia tu na sprawdzone rozwiązania, oparte o podeszwy zewnętrzne renomowanych marek, tworzące zespoloną, warstwową konstrukcję z producenckim system AKU ELICA – tu taka

właśnie trójwarstwowa podeszwa z rzeczowym system w butach AKU Alterra GTX...

Vibram® Approcciosa Megagrip
Głównym  gwarantem  naszego  bezpieczeństwa  podczas  poruszania  się  w  zróżnicowanym  terenie,  a
równocześnie fundamentem zelówki jest podeszwa zewnętrza. Tu marka niezmiennie stawia na sprawdzone i
cenione technologie, tak i tym razem zdecydowano się na implementację podeszwy renomowanej marki z którą
współpracuje  i  współtworzy  zelówki  –  Vibram® model  Approcciosa  Megagrip.  Podeszwa ta  opracowana
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została właśnie przy współudziale marki AKU, stąd w nazwie słowo Megagrip.  Dotyczy ono opracowanej
przez nią specjalnej mieszanki gumy, odpornej na ścieranie, a równocześnie zapewniającej przyczepność na
zróżnicowanym podłożu, od ziemnego, przez trawę, po skałę, w warunkach suchych jak i mokrych. 

Sama zelówka zewnętrzna  składa  się  z  dwóch elementów.  Nie  mamy tu  więc  do  czynienia  z  jednorodną
konstrukcja. Zastosowano tu budowę strefową i dwa rodzaje gumy. Po zewnętrznej stronie śródstopia, oraz
wewnętrznej  obcasa  natrafimy  na  miększą  gumę,  natomiast  drugi  panel,  poprowadzony  od  nosków przez
wewnętrzną część śródstopia, aż po zewnętrzną oraz tylną część obcasa i ukształtowano z twardszej, bardziej
sprężystej gumy, o wyższej odporności na ścieranie. Jak łatwo zauważyć takie rozlokowanie paneli nie jest
bynajmniej przypadkowe, odpowiada właściwością anatomicznym naszego chodu, tworząc strefy dopasowane
do określonych obciążeń, ale i odpowiadając na zróżnicowane właściwości podłoża. 

Profil podeszwy Vibram® Approcciosa również posiada bardzo przemyślaną budowę. Rejon palców i piety

tworzą jednolite panele o stosunkowo płytkim bieżniku, tworząc płaszczyznę atakującą i stabilizująca, nie

gromadząc  równocześnie  błota  (dzięki  płytkim  bruzdom)  które  mogłoby  negatywnie  wpływać  na

przyczepność. Pozostała część pokrywają mocno rozstrzelone, asymetryczne zęby, o wysokości od 4,5 mm

(śródstopie) do 7 mm (na obcasie). Dzięki takiej budowie bieżnik nie zapycha się błotem, a to które do niego

przylgnęło szybko odpada podczas marszu.
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Śródpodeszwa
Ponad podeszwą zewnętrzną natrafimy na środkową część systemu AKU ELICA®, odpowiedzialną przede
wszystkim za komfort i bezpieczeństwo naszych stóp podczas długotrwałego marszu. To bowiem właśnie ta

część przyjmuje na siebie uderzenia stóp o grunt, dbając by nie były one przenoszone dalej. Z tych względów

śródpodeszwę wykonano z dwóch typów o zróżnicowanych właściwościach tworzywa,  tudzież  sprężystej

pianki poliuretanowej i wysoko sprężonego tworzywa EVA. Jest to warstwa współpracująca bezpośrednio z

producenckim  system  IMS³  (Internal  Miosole  system),  odpowiedzialnym  nie  tylko  za  komfort,  tudzież

wspomniane tłumienie wstrząsów podczas marszu, ale zapobiegający również przesuwaniu się stopy na boki
oraz do przodu.

W omawianych butach sprężystość śródpodeszwy w obrębie śródstopia i obcasa jest tak duża że przy odrobinie
wysiłku można zgnieść ją nawet w palcach. Przekłada się to radykalnie na komfort marszu, co szczególnie
docenimy podczas poruszania po twardym skalistym podłożu, tu zdecydowany, kolejny plus dla butów  AKU

ROCK  DFS  GTX.  Pewnym,  lecz  wyłącznie  o  naturze  estetycznej,  mankamentem  tak  niskiej  twardości
śródpodeszwy jest jej wyraźne odkształcenie po dłuższym użytkowaniu.

Śródpodeszwa butów AKU Rock DFS GTX jest na tyle miękka że po dłuższym marszu potrafi się odkształcić (zdjęcie po prawej) 

Wkładka wewnętrzna wieńczy dzieło?
Ostatnim  elementem wieńczącym zelówkę,  choć  to  oczywiście  zależy  od  tego  z  której  strony  zaczniemy
omawiać zelówkę, jest  wkładka wewnętrzna.  Tu też robi się  ponownie ciekawie.  Zwyczajowo marka AKU
wykorzystuje własne modele wkładek, zresztą bardzo udane. W przypadku modelu ROCK DFS GTX marka

AKU zdecydowała się jednak wykorzystać wkładki marki zewnętrznej, to jest Ortholite® model X25-Hybrid™.
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Zwyczajowo marka AKU wykorzystuje w butach własne modele zaawansowanych wkładek wewnętrznych, tu przykład takiej producenckiej wkładki AKU Anatomical FIT...

Kilka słów o marce...
Marka OrthoLite® została założona w 1997 roku przez Glenna Barretta – przedsiębiorcy działającego przez
wiele lat w branży obuwniczej. Wszystko zaczęło się podczas biznesowego wyjazdu na Tajwan w 1997 roku,
kiedy Glenn Barrett odkrył innowacyjną piankę o otwartej strukturze komór. Właściwości tego materiału w
tym: niska waga własna, duża trwałość, oraz świetna amortyzacja i paroprzepuszczalność, sprawiały że idealnie
nadawał  się  on  do  produkcji  wkładek  do  obuwia,  będąc  pod  każdym  względem  lepszym,  od  innych,
stosowanych  do  tej  pory  materiałów.  Glenn  zabrał  się  więc  szybko  do  przygotowywania  pierwszych
prototypów wkładek, które zapewniały większy komfort, oraz bardziej suchy i zdrowy klimat dla stóp.

W ten sposób narodziła się zupełnie nowa kategoria wkładek, która wkrótce miała zawojować światowe rynki.
Wkładki  OrthoLite®  bardzo  szybko  zyskiwały  popularność  dzięki  swoim  doskonałym  właściwościom
użytkowym.  Rozwiązanie  to  było  odpowiedzią  zarówno  na  potrzeby  użytkowników  obuwia,  jak  i  jego
producentów,  poszukujących  najlepszych  i  najwygodniejszych  rozwiązań.  Obecnie  ta  amerykańska  firma,
wyrosła  na  lidera  rynku  w  segmencie  produkcji  zaawansowanych  wkładek  do  butów,  dostarczając  swoje
produkty do 350 firm obuwniczych na całym świecie.

(na podstawie: www.ortholite.com)

Ortholite® X25-Hybrid™
Wkładki zastosowane w butach AKU ROCK DFS GTX należą do linii produktów Hybrid i są dedykowane do
butów przeznaczonych do  aktywności  sportowej,  gdzie  przede  wszystkim liczy  się  wysoka amortyzacja

uderzeń stóp o grunt, oraz współpraca z systemami odpowiedzialnymi za oddychalność, tu membrany AKU

AIR8000®, oraz GORE-TEX® Extended Comfort. 

Wkładki  tego  typu  cechują  się  podwyższoną  odpornością  na  zbijanie  pianki  z  których  ją  wykonano,  co
bezpośrednio przekłada się na ich wyższą trwałość. Zaprojektowano je z myślą o jak najlepszym dopasowaniu
anatomicznym do kształtu stóp. Pod kątem budowy fizycznej składają się z dwóch warstw, górnej wykonanej z
odpornej na ścieranie, oraz przeciwdziałającej przemieszczaniu się stopy wywnętrz buta tkaniny syntetycznej,
oraz  warstwy środkowej i spodniej wykonanej z opatentowanej pianki syntetycznej OrthoLite®, o średnia

grubości 4 mm, oraz gęstości 0.12g/cm3. Wkładki tego typu można czyścić na mokro.
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W butach ROCK DFS GTX marka AKU zdecydowała się wykorzystać wkładki marki zewnętrznej Ortholite® model X25-Hybrid™.

Od strony praktycznej w istocie trzeba przyznać że deklaracje marki OrthoLite® przekładają się na wysoki

komfort użytkowy, co przyznam nieco mnie zaskakuje w kontekście „wiotkości” i niskiej grubości wkładki.

Wśród wszystkich wymienionych zalet dostrzegam tylko jedną wadę, właśnie wynikająca z niskiej sztywności /
gęstości pianki.  Po ich wyjęciu, są one wyjątkowo trudne do ponownego włożenia do buta. Jest to jednak
jedyna ich przywara, zresztą drobna, liczba natomiast istotnych zalet jest tu dalece większa. Globalnie wpisują

się one idealnie w zalety zespolonej, warstwowej zelówki AKU ELICA®, stanowiąc udane dopełnienie bardzo
wysokiego komfortu użytkowego oferowanego przez omawiane buty.

Wkładki Ortholite® X25-Hybrid™ składają się z dwóch warstw, górnej wykonanej z odpornej na ścieranie, oraz przeciwdziałającej przemieszczaniu się stopy wywnętrz buta tkaniny syntetycznej, oraz
warstwy środkowej i spodniej wykonanej z opatentowanej pianki syntetycznej OrthoLite®, o średnia grubości 4 mm, oraz gęstości 0.12g/cm3. Przy wszystkich istotnych zaletach tych wkładek trzeba też

wspomnieć o jej bardzo niskiej sztywności (zdjęcie po prawej na dole) która istotnie utrudnia ich wkładanie do wnętrza butów. 

Technologie, bajerancki wygląd, obietnice, czyli jak to wszystko ma się do praktyki?
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Lato tego roku, jak wcześniej wiosna wyjątkowo bywało kapryśne i niezdecydowane. Wpierw nie mogło się
zdecydować czy w ogóle nas odwiedzić, a gdy już na to nabrało ochoty żywcem chciało chciało nas upiec,
zalewając kraj falą siermiężnych upałów. Każda pogoda stwarza jednak inne możliwości aktywności,  wymaga
też i oczywistych zmian w garderobie. Częściej wówczas sięgamy po niskie buty trekingowe, czy podejściowe,
odkładając do szafy cięższe wysokie modele. W te właśnie okoliczności  idealnie wpisały się więc otrzymane
od firmy RAVEN buty AKU ROCK DFS GTX.

Jak już wiecie możliwość ich przeciorania po beskidzkich i nie tylko szlakach przyjąłem z dużą radością, oraz
nadzieją że zlikwidują ważną lukę w moim sprzęcie. Okoliczności sprawiły że okazji do wspólnych wojaży nie
zabrakło. Pierwszym z nich, nie za długim, zapoznawczym, był wypad na pobliski mi szczyt Klimczoka w
Beskidzie Śląskim. To był właśnie jeden z tych dni gdy z dynamicznie zmieniającego się nieba, to strojnego w
obłoki, to znów cięższe deszczowe chmury, lał się żar. Temperatura osiągała w mieście + 29°C w cieniu, na
Klimczoku  +24°C.  Były  to  więc  znakomite  warunki  do  przetestowania  zdolności  do  radzenia  sobie  z
nadmiarem ciepła butów ROCK DFS GTX.

Pierwsze bliższe, terenowe, zapoznanie się z butami AKU Rock DFS GTX miało miejsce podczas wypadu na pobliski mi Klimczok w Beskidzie Śląskim. Tu po lewej zmierzając na start szlaku, w gondoli
kolejki linowej na Szyndzielnię, po prawej górna stacja tej kolejki, nieopodal samego szczytu Szyndzielni.

Już w drodze na przystanek komunikacji miejskiej uderzyło mnie pozytywnie kilka rzeczy.  Pierwszą z nich

było niesamowicie dobre przyleganie zelówki do powierzchni chodnika czy asfaltu, również i na trawie buty

wykazywały się wyjątkowo dobrą przyczepnością. Jednak to właśnie na powierzchniach twardych zdumiały

mnie najbardziej, nie będzie tu żadną przesadą stwierdzenie że zachowywały się jak przylepione. Wręcz było
czuć  moment  „odklejania”  podeszwy od  nawierzchni.  Zachwyciła  mnie  również  rewelacyjna  amortyzacja,
tudzież tłumienie uderzeń stóp o grunt. Zwyczajowo natomiast początkowo odczuwałem zbyt duże w luzy,
pomimo dobrze dociągniętych sznurówek, oraz opór w samej cholewki. To właśnie klasyczne zjawisko dla tak
zaawansowanych butów, wymagających po prostu ułożenia – dopasowania do indywidualnego kształtu stóp.

Widoki z Szyndzielni, na pierwszym planie górna stacja kolejki gondolowej, oraz na zdjęciu po prawej wieża widokowa obok niej...
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Po niecałej godzinie siedziałem już w gondoli kolejki linowej na Szyndzielnię. Na górnej stacji szybki przepak
i  start  na  szlak.  Po  niespełna  godzinie  rozpoczynałem  podejście  pod  kulminację  masywu  Klimczoka.
Zatrzymałem się aby dopasować ponownie system sznurowania. Czemu? Czyżby posiadał irytującą tendencję
do samoczynnego poluzowywania? Nic z tych rzeczy. Po prostu cholewka zaczęła się układać do moich stóp i
charakterystyki chodu.

Po lewej wieża widokowa tuż obok górnej stacji kolejki gondolowej na Szyndzielnię, po prawej szlak z Szyndzielni na Klimczok tu widoczny w tle pośrodku...

Od tego czasu, do końca trasy nie musiałem już ani razu korygować napięcia głównego systemu sznurowania
(dolnego), dedykowanego właśnie do trekingu. Buty idealnie zespoliły się ze stopami. Stali czytelnicy wiedzą
że  moją  cechą  charakterystyczną  jest  silna  tendencja  do  przegrzewania,  pot  bez  względu  na  porę  roku  i
temperaturę  zawsze  leje  się  ze  mnie  strumienianami.  Dotyczy  to  też  i  butów.  Można  nieco  żartobliwie
powiedzieć że jak jakiś model odzieży, czy butów, podoła moim ekstremalnym wymaganiom, zapewniając
dobry komfort termiczny, z całą pewnością jest zgodny ze specyfikacją. 

Po lewej Schronisko PTTK pod Klimczokiem, widziane ze szlaku z Szyndzielni na Klimczok, po prawej autor na tymże szlaku. Buty AKU Rock DFS GTX jak każde zaawansowane tej marki, wyposażone
są w wielowarstwową zespoloną zelówkę z systemem ELISA, oraz IMS, wymagają czasu na dopasowanie się do kształtu naszych stóp, gdy to już nastąpi oferowany przez nie komfort jest niezrównany...

W przypadku butów AKU ROCK DFS GTX komfort termiczny okazał się kolejnym mocnym atutem modelu.
Pomimo tak wysokich temperatur, silnego przegrzewania się mojego organizmu, wnętrza buta było idealnie

suche, przez cały dzień, aż do chwili powrotu do domu. Obecne w butach wstawki z producenckiej membrany

AKU  AIR8000®,  oraz  membrana  współtworząca  cholewkę  –  GORE-TEX®  Extended  Comfort,  w  pełni

wywiązują się z deklaracji marki, zapewniając świetną cyrkulację powietrze wewnątrz cholewki. Chroniąc

zarówno przed przegrzaniem, jak i wychłodzeniem co potwierdziły kolejne testy terenowe. 
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...po lewej w drodze na Klimczok, po prawej tuż przed wejście na jego szczyt

Wśród tej litanii pochwał warto też wspomnieć o tym że buty te dość wyraźnie… słychać. Niektórym może to
przeszkadzać, lub co gorsza mogą to potraktować jak defekt. Tymczasem jest to cecha „wprojektowana” w ten
model. Wynika z wzajemnego tarcia o siebie zdublowanego systemu sznurowania, tarcia o język, oraz samą
cholewkę.  Podczas  pierwszego  wypadu  objawił  się  też  już  inny  wspominany  problem,  to  jest  brak
jakiegokolwiek stabilizacji w obrębie stawu skokowego. Tu akurat jest to zdecydowana wada i minus dla

butów AKU ROCK DFS GTX. 

Klimczok 1117 m n.p.m. w Beskidzie Śląskim, oraz widoki z niego...

Tak, w pełni zdaję sobie sprawę z faktu że są to buty wielozadaniowe, a połączenie butów wspinaczkowych,
oraz trekingowych wymusza pewne kompromisy, tym nie miej uparcie będę twierdził że można było tę kwestię
rozwiązać lepiej, tym bardziej że na rynku są modele posiadające taką stabilizację. Sytuacja jest tu doprawdy
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dość kuriozalna… wygląda  to bowiem tak że mamy wręcz wzorowe trzymanie w rejonie śródstopia,  oraz
palców, niezłe w rejonie pięty i zerowe pomiędzy nimi. Zupełnie tak jakby ktoś w AKU zapomniał że pomiędzy

śródstopiem, a piętą jest jeszcze staw skokowy. Jak już to opisywałem wcześniej bez względu na stopień
dociągnięcia zdublowanego systemu sznurowania, bez trudu przy zgięciu stopy włożymy dwa palce do wnętrza
cholewki w rzeczowym rejonie. To akurat coś czego nie sposób obronić.

...na górze po lewej – oglądając się wstecz podczas zejścia na szczyt Klimczoka, po prawej Przełęcz Kowiorek i widok w kierunku Schroniska PTTK pod Klimczokiem, widocznym również na zdjęciu po
lewej na dole, po prawej na dole nieopodal szczytu Magury.

Należy oczywiście podkreślić tu że buty te jak każde inne o niskiej cholewce nie chronią kostki, a urazy skrętne
są  po prostu  ryzykiem wpisanym w ich  użytkowanie.  Dobrze  jednak  zaprojektowana cholewka  zmniejsza
ryzyko poważnych uszkodzeń w takim przypadku. Dotyczy to również omawianych, pomimo luzu w części
środkowej cholewki, pięta i śródstopie są tak dobrze dopasowane że dobrze chronią przed pełnym przegięciem
kostki w przypadku podwinięcia stopy.
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Pasmo Magury należy do wybitnie malowniczych miejsc, choć powoli las odzyskuje utracone tereny, porastając grzbiet pasma, wciąż jeszcze nie brak tam miejsc oferujących majestatyczne rozległe
panoramy, w tym na dominujący po stronie prawej masywu w pejzażu Skrzyczne.

Gdy wieczór dotarłem do domu przyjrzałem się bliżej bieżnikowi zelówki, pomimo dość intensywnego marszu
po  kamieniach,  nie  nosiły  one  żadnych  śladów  istotnych  użytkowania.  Nie  można  tego  było  natomiast
powiedzieć o skórzanych wstawkach cholewki.  Skóra zamszowa z której je wykonano niezwykle łatwo się

brudzi, a równocześnie w przeciwieństwie do skóry nubukowej znacznie trudniej czyści.

Buty AKU Rock DFS GTX wylegitymowały się już podczas pierwszego testu niezrównanym trzymaniem zelówki na każdym typie podłoża, szczególnie twardym, oraz świetnymi właściwościami
termicznymi, równocześnie jednak wyszła na jaw tendencja do silnego łapania brudu przez zamszową skórę cholewki...

Zwyczajowo po zakończeniu misji na szlaku wyjmuję z butów wkładki wewnętrzne aby przeschły. Również i
tym razem tak postąpiłem, choć jak się okazało zabieg ten był całkowicie zbędny.  Wkładki Ortholite® X25-

Hybrid™ w istocie znakomicie współpracują z membranami butów, nie nasiąkając i nie zatrzymując potu. Co
ciekawe pomimo swej raczej filigranowej grubości i niskiej sztywności znakomicie uzupełniają amortyzację
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zelówki AKU ELICA®. Gorzej jak już wiemy z ich wkładaniem, właśnie ze względu na ich wiotkość, to jednak
w żaden sposób nie wpływa na ich wysoką ogólną skuteczność.

Dużo tych zalet, choć i wady się pojawiły, jeśli jednak miałbym po tym pierwszym dniu wskazać cechę która
uderzyła  mnie  najbardziej  z  całą  pewnością  byłaby  to  skuteczność  podeszwy  Vibram®  APPROCCIOSA

MEGAGRIP. Zapewnia ona rewelacyjne wręcz trzymanie nie tylko na twardych powierzchniach, ale tak samo
doskonale  radzi  sobie  na  mokrej  trawie,  oraz  gliniastym gruncie.  Zawdzięczamy to  z  pewnością  budowie
sferowej, oraz wykorzystaniu w bieżniku dwóch typów gumy, o charakterystyce użytkowej dopasowanej do
określonego typu gruntu.  To miejsce gdzie marce AKU w pełni udało się połączyć dwa świata – treking w
zróżnicowanym terenie, z poruszaniem się w terenie skalistym.

Start na drugi, dłuższy, wypad terenowy w butach AKU Rock DFS GTX wiódł z Węgierskiej Górki przez Glinne, Halę Radziechowską na Magurkę Radziechowską i z powrotem przez Murońkę do
Twardorzeczki – tu park i letnia scena koncertowa w Węgierskiej Górce...

Kolejna wspólna wyprawa, już znacznie dłuższa, wiodła z Węgierskiej Górki na Halę Radziechowską i dalej
przez Magurkę Radziechowską, Murońkę do Twardorzeczki. Tego dnia znów przyszło butom AKU ROCK DFS

GTX udowodnić skuteczność swych membran. Całą poprzednią noc intensywnie padało. Rankiem gdy ruszałem
na szlak rozpogodziło się,  a  z  nieba znów lał  się  żar.  Ziemia w szybkim tempie odparowywała wodę, co

skutkowało powstaniem wręcz tropikalnych warunków… 

...w dniu kiedy przemierzałem opisany szlak panowały iście tropikalne warunki, wysoka temperatura skorelowaną z wysoką wilgotnością powietrza były wymagającym testem dla wydajności membran
butów AKU Rock DFS GTX, tu po prawej autor podczas podejścia pod Świniarkę na szlaku w kierunku Hali Radziechowskiej.

Brodząc  to  przez  mokre  trawy,  to  przez  zalegające  na  szlaku  błoto,  byłem  zachwycony  przyczepnością
podeszwy  Vibram® APPROCCIOSA MEGAGRIP, na plus również zaliczyć należało odporność na wodę, przy
czym tu akurat pozostawiłem sobie spore pole na korektę opinii, gdyż był to zbyt krótki z nią kontakt, aby na
pewno stwierdzić jak dobra jest wodoodporność bohaterów naszej recenzji. Około południa zasapany i oblany
potem dotarłem do punktu widokowego poniżej Glinnego.
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Błoto, kamienie, glina, mokra trawa, wszystko to nie robi większego wrażenia na podeszwie, ani membranach butów AKU Rock DFS GTX… po prawej widok na króla Beskidu Śląskiego – Skrzyczne,
widzianego z Glinnego.

Od jakiegoś  już  czasu  słyszałem coraz  bliższe  pomrukiwanie burzy,  dopiero  jednak  po wyjściu  z  lasu na
otwartą polanę mogłem ocenić sytuację. Okazało się że po porannym błękitnym niebie przetaczały się liczne
ciemno granatowe chmury deszczowe, widać było też wysokie kominy komórek burzowych. No właśnie…
owe pomruki  pochodziły  od nadciągającej  burzy która znajdowała  się  znacznie bliżej  niż  bym sobie tego
życzył. Cóż, zdarza się i tak w górach, szybko się posiliłem i ruszyłem żwawiej w górę.

Gdy opuściłem las i dotarłem do pierwszego punktu widokowego pod Glinnem, czysty wcześniej błękit nieba przyozdabiały liczne komórki burzowe, szybko więc zjadłem posiłek ruszając w dalszą drogę..

Dwie godziny, oraz trzy burze później, które szczęśliwie cały czas przechodziły obok, strasząc tylko kilka

razy słabym deszczem, dotarłem do wyjątkowo pięknej Hali  Radziechowskiej,  miejsca które niezmiennie

zachwyca mnie swą urodą. W górze, wśród falującego morza wysokich złotych traw, stała nieopodal grupy
świerków stara drewniana koliba. Powietrze przesycone było zapachem dojrzałego lata, rozgrzanej ziemi,

traw, borówek i ostrężyn. Wypełniał je głośny koncert koników polnych, oraz wciąż mi towarzyszące pomruki

gromów. 
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Hala Radziechowska – miejsca które niezmiennie zachwyca mnie swą urodą. W górze, wśród falującego morza wysokich złotych traw, stała nieopodal grupy świerków stara drewniana koliba...

Rozłożyłem się wygodnie w wysokich spalonych słońcem trawach, wsłuchując się w te letnie arie, pozwalając
z lubością by ich końce muskały moją zgrzaną skórę. To chyba kwintesencja wolności i szczęścia… leżałem tak
dobrych kilkanaście minut  zanim z  letargu obudził  mnie potężny  grzmot  z  witających  się  ze  sobą  dwóch
komórek burzowych, tuż nad moją głową. Obejrzałem się w stronę koliby, myśląc że w razie problemów jest
gdzie się schronić. Spoglądając w dół podniosłem głowę ponad linię traw, gdzie nad Beskidem Żywieckim, a
chwilę potem nad Węgierską Górką przetaczała się istna nawałnica. Piękny to był, ale i  groźny pokaz siły
natury… nie chcąc się przekonać o sile jego na własnej skórze zebrałem rzeczy ruszając w dalszą drogę.

Beskid Śląski, Hala Radziechowska – rozłożyłem się wygodnie w wysokich spalonych słońcem trawach, wsłuchując się w te letnie arie, pozwalając z lubością by ich końce muskały moją zgrzaną skórę.
To chyba kwintesencja wolności i szczęścia… leżałem tak dobrych kilkanaście minut zanim z letargu obudził mnie potężny grzmot z witających się ze sobą dwóch komórek burzowych, tuż nad moją

głową…

Widać najwyższy z nieba w ten sposób przypominał mi abym za bardzo się nie lenił, gdyż gdy tylko ruszyłem
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burza zakręciła podążając w kierunku Żywca, a nade mną znów świeciło słońce. Niedługo potem dotarłem do
częściowo zalesionego węzła szlaków pod Magurką Radziechowską. Pierwotnie plan zakładał że podążę dalej
właśnie przez nią w stronę Magurki Wiślańskiej, plany te jednak zweryfikował czas, ale i goście którzy mieli
do  nas  przyjechać  nieco  wcześniej  niż  było  planowane.  Pomimo  to  będąc  tak  blisko,  nie  zamierzałem
rezygnować z możliwości podziwiania widoków z kulminacji szczytu. Chyżo ruszyłem w górę, by kilka minut
potem sycić oczy i duszę rozległymi panoramami.

Po lewej na górze oglądając się wstecz na Halę Radziechowską – po prawej na górze i na dole Magurka Radziechowska

Czas jednak naglił, chcąc nie chcąc ruszyłem z powrotem w dół, mijając wkrótce węzeł szlaków pod szczytem i
kierując  się  na  Twardorzeczkę  przez  Murońkę.  Po  około  dwóch  godzinach,  mijając  po  drodze  kolejną
malowniczą Halę Ostre dotarłem do przysiółka Twardorzeczki, kończąc kolejny udany wypad w butach AKU

ROCK DFS GTX. Wypad podczas którego utwierdziły mnie one we wcześniejszej dobrej opinii na temat ich

znakomitej wygody, pewnego trzymania na zróżnicowanym podłożu, oraz świetnej paroprzepuszczalności.
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Schodząc z Magurki Radziechowskiej przez Murońkę (widoczną na zdjęciu po lewej na dole), oraz Halę Ostre (po prawej na dole) zakończyłem kolejny udany wypad w butach AKU ROCK DFS GTX.
Wypad podczas którego utwierdziły mnie one we wcześniejszej dobrej opinii na temat ich znakomitej wygody, pewnego trzymania na zróżnicowanym podłożu, oraz świetnej paroprzepuszczalności.

Najbardziej  wymagającym  z  dotychczasowych  testem  okazał  się  dla  butów  AKU  ROCK  DFS  GTX

czterodniowy wyjazd na Podhale. Wszystko wskazywało że to właśnie podczas niego buty przejdą chrzest
bojowy podczas deszczu, prognozy nie napawały bowiem optymizmem. Tuż popołudniu dotarliśmy z Żoną do
kwatery  zlokalizowanej  nieopodal  wybitnie  widokowego miejsca  –  Przełęczy  Nad Łapszanką.  Miejsca  do
którego ściągają pasjonaci fotografii z całego kraju, gdzie często można też natknąć się na pary młode podczas
sesji  plenerowych.  Pozostała  więc  tylko  nadzieja  że  aura  okaże  się  łaskawsza  od  modeli  pogodowych
prognostyków…

Najbardziej wymagającym z dotychczasowych testem okazał się dla butów AKU ROCK DFS GTX czterodniowy wyjazd na Podhale. Tu po lewej nasz dzielny, dziarski czerwony staruszek, wiozący nas do
kwatery zlokalizowanej nieopodal pięknej Przełęczy Nad Łapszanką – terenu Spiszu i Podhala są miejscami które głęboko wrosły w moje serce i jestestwo...

Tego dnia, gdy przyjechaliśmy w to piękne miejsce, trafiliśmy na ważne dla okolicznych wsi wydarzenie –
Dożynki. Organizowano je ku mojej radości właśnie na samej przełęczy. Zanim jednak przyłączyliśmy się do
świętowania z kończącymi żniwa rolnikami, pojechaliśmy jeszcze do Zakopanego by odwiedzić zabytkowy
góralski kościółek pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy OO. Bernardynów, gdzie braliśmy ślub. 
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Pierwszym punktem naszego wypadu było odwiedzenia góralskiego kościółka pod wezwaniem Św. Antoniego z Padwy OO. Bernardynów, gdzie braliśmy ślub, jako że byliśmy już blisko w ramach
spaceru podeszliśmy jeszcze do Kuźnic, po lewej na dole widok w kierunku szczytu Nosala, po prawej dolna stacja kolejki na Kasprowy – brak tu „kolejki do kolejki” wprawił mnie wręcz w zdumienie...

Wieczór,  gdy  słońce  zaczęło  chylić  się  ku  zachodowi,  spakowałem  sprzęt  fotograficzny  i  ruszyliśmy  na
przełęcz. Piękne było to połączanie… na estradzie występowały przyjezdne i miejscowe kapele góralskie, ich
głosy, pieśni,  niosły się wysoko ku potężnym turniom Tatr  Bielskich.  W dół po stokach przełęczy biegały
roześmiane dzieciaki w regionalnych, góralskich strojach. Ponad przetaczającymi się ponad Tatrami chmurami,
krawędzią nieba skradała się atramentowa noc… to był wspaniały, udany dzień.

Przełęcz Nad Łapszanką – jedno z tych miejsc do których ściągają fotografowie z całego kraju, miejsce wybitnie piękne oferujące wspaniałą panoramę na Tatry Bielskie, oraz Wysokie. W dniu kiedy tam
dotarliśmy na samej przełęczy, obok kapliczki burzowej, miały miejsce obchody dożynek – jak się okazało był to ostatni tak pogodny dzień, po prawej autor pod foto-łowów...

Dodać tu jeszcze zapomniałem że ruszając na ten wyjazd miałem tylko dwie pary butów, sandały i omawiane

buty AKU ROCK DFS GTX, które jak się szybko okazały były jedynymi używanymi przez cały ten czas. Już
pierwszej nocy okazało się że prognostycy mieli niestety rację. Obudziło mnie intensywne bębnienie deszczu o
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dach. Ranek przywitał nas białą ścianą chmur, które szczelnie otuliły pobliski szczyt Hołowca, jak i przełęczy.
Nic to, wcisnęliśmy się z Żoną w kurtki przeciwdeszczowe i ruszyliśmy pozwiedzać okolicę. Była to też dobra
okazja mocniej nieco zmoczyć rzeczowe buty.

Przełęcz Nad Łapszanką – miejsce kultowe, zapierające dech w piersiach swych pięknem...

Po całym dniu gdy wracaliśmy na kwaterę byłem już pewny że deklaracje marki w kontekście ich odporności
na wodę nie są słowami rzucanymi na wiatr.  Membrana GORE-TEX® Extended Comfort robi  tu znakomitą

robotę,  zapewniając  skuteczną  ochronę  przed  wodą,  pomimo  wielu  godzin  na  okolicznych  ścieżkach  i

szlakach. Trzeba tu jednak od razu też dodać że właściwości te nie dotyczą zewnętrznych wstawek ze skóry

zamszowej. Pomimo iż wydaje się że pokryto ja jakim środkiem chroniącym przed przemakaniem, poddana
ekspozycji na wodę relatywnie szybko potrafi namoknąć, oraz niestety długo schnąć. Prócz jednak znaczenia

estetycznego nie ma to żadnego przełożenia na wnikanie wody do butów.

Przełęcz Nad Łapszanką, po lewej widok w kierunku Tatr Bielskich z dominującym tu szczytem Hawrania, po prawej widok na samą przełęcz tuż przed zapadnięciem zmroku...

Każdej nocy, dwie godziny przed świętem zrywałem się aby sprawdzić pogodę, licząc że może w końcu uda mi
się wybrać na wschód słońca na Przełęczy Nad Łapszanką… wciąż jednak trafiałem tylko na ścianę deszczu.
Znów więc rankiem ruszyliśmy w okolicę,  tym razem decydując się na odwiedzenie muzeum w zamku w
Niedzicy, nad jeziorem Czorsztyńskim. Nie byłem tam od blisko 30 lat, a zważając na kiepską aurę i brak
widoków na poprawę z tym większa chęcią skorzystałem z tej możliwości.
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Krótki klip z sierpniowych dożynek 2021 roku, na malowniczej Przełęczy Nad Łapszanką, słychać występujące regionalne, góralskie kapele...

Opuściwszy  zamek  odwiedziliśmy  jeszcze  pobliską  powozownię,  oraz  zabytkowy  spichlerz  i  cmentarz,
wracając późnym popołudniem na kwaterę. W drodze do tej ostatniej pogoda wreszcie zaczęła się subtelnie
poprawiać, wcześniej zwarta ściana chmur rozpierzchła się coraz częściej pozwalając wyjrzeć za nich słońcu.
Ostatniego dnia naszego tam pobytu pogoda miała się wreszcie wyklarować, znów więc nastawiłem budzik na
3:30 licząc na korzystny obrót spraw.

Zamek w Niedzicy – tego deszczowego dnia skupiliśmy się na zwiedzaniu okolicznych atrakcji, cały dzień ekspozycji butów AKU Rock DFS GTX na deszcz, nie zrobiły na nich żadnego wrażenia, wnętrze
cholewki pozostało idealnie suche, zapewniając świetny komfort stopom.

Poderwałem  się  jeszcze  przed  budzikiem,  wreszcie  słysząc…  ciszę  zamiast  bębniącego  o  dach  deszczu.
Wyszedłem na balkon gdzie przywitało mnie rozgwieżdżone niebo. Wszystko więc wskazywało się wreszcie
się  uda,  szybkie  śniadanie,  pakowanie  sprzętu  i  ruszamy na  przełęcz.  Niestety  gdy zbliżał  się  świat  znad
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Czorsztyna i Tatr napłynęły niskie gęste chmury wkrótce zasłaniając Tatry, a następnie obejmując przełęcz.
Stojąc, lub brodząc po mokrej trawie od ponad dwóch godzin, postanowiłem że zaryzykujemy i poczekamy na

rozwój wydarzeń. Towarzyszący mi obok fotografowie, którzy tak jak ja liczyli  na majestatyczny wschód
słońca zwinęli sprzęt i odjechali. 

Po lewej na górze widok z murów zamku w Nidzicy na Jezioro Czorsztyńskie, po prawej na górze i na dole zabytkowy spichlerz obok zamku w Niedzicy.

Cierpliwość się opłaciła! Co prawda widoczność wciąż ograniczały niskie biały chmury, jednak to właśnie
dzięki nim mogłem cieszyć się z mniej sztampowych ujęć, jak te najczęściej powtarzające się na zdjęciach z
przełęczy. Syciłem się tym pięknem, robiąc co tyko potrafię aby uwiecznić je w postaci fotografii… w końcu
gdy słońce stało już wysoko, ruszyliśmy z Żoną z powrotem na kwaterę. W duszy odczuwałem wdzięczność że
dane mi było być świadkiem tego piękna.
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Świt na Przełęczy Nad Łapszanką – stojąc, lub brodząc po mokrej trawie od ponad dwóch godzin, postanowiłem że zaryzykujemy i poczekamy na rozwój wydarzeń...

Nadszedł czas na pakowanie. Złośliwość rzeczy martwych… tak to jakoś zawsze jest że wypakowane rzeczy
nigdy nie chcą się potem zmieścić w walizach. W końcu uporawszy się z tym chaosem zapakowaliśmy toboły
do auta obierając kierunek – nie, bynajmniej na dom, tak przecież nie można zmarnować ostatniego dnia i to
wreszcie dnia pogodnego – ruszyliśmy do Jaworek za Szczawnicą.

Cierpliwość się opłaciła! Co prawda widoczność wciąż ograniczały niskie biały chmury, jednak to właśnie dzięki nim mogłem cieszyć się z mniej sztampowych ujęć, jak te najczęściej powtarzające się na
zdjęciach z przełęczy...

Jakiś czas potem, wczesnym rankiem, podążaliśmy kolejnym cudem przyrody, tym razem Pienin – wąwozem
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Homole. Zwyczajowo w górnym jego odcinku, bez względu na to jakie by nie panowały upały zalega gruba
warstwa  błota.  Skorelowana  z  wyślizganymi  skałkami,  cierpliwie  szlifowanymi  przez  tysiące  ludzi
odwiedzających to miejsce, oraz metalowymi stopniami sztucznych ułatwień w postaci mostków i schodków,
po raz kolejny wystawiały na próbę przyczepność zelówek butów AKU ROCK DFS GTX, po raz kolejny też nie
zawodząc.  Tam  gdzie  inny  pięknie  jeździli  na  błocku  ja  pewnie  podążałem w  górę.  Podeszwa  Vibram®

APPROCCIOSA  MEGAGRIP  zapewniała  mi  doskonałą  kontrolę  trakcji,  chroniąc  zarówno  przed  uślizgami

bocznymi, tylnymi jak i przednimi.

Po pięknym powitaniu dnia na Przełęczy Nad Łapszanką, w ostatnim już dniu naszego wyjazdu, ruszyliśmy jeszcze korzystając z nareszcie przychylnej aury do malowniczego wąwozu Homole w
Pieninach...

Czas ma tą wstrętną cechę że nazbyt się spieszy gdy mija w pięknych dla nas okolicznościach… nie wiedząc
kiedy minęliśmy wąwóz, podchodząc pod bazę namiotową SKPB pod Wysoką, gdzie z radością poszedłem
odwiedzić Gospodynię. Rok temu prawie o tej samej porze spałem właśnie w tej bazie podczas pierwsze po
wielu latach wypadu w Pieniny. Wreszcie nadszedł czas na powrót, niespiesznie zeszliśmy do Jameriskowych
Skałek,  a  następnie  przez  Halę  Bukowinki  z  powrotem  do  Jaworek.  W  drodze  powrotnej  na  parking
odwiedzając jeszcze zabytkową cerkwie,  obecnie kościół  rzymsku-katolicki.  To były cztery wspaniałe dni,

takie na które się czeka, takie które odbudowują nasze nadwątlone codziennością siły, dni podczas których

o komfort moich stóp dbały na najwyższym poziomie buty AKU ROCK DFS GTX.
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Na górze – baza namiotowa SKPB Łódź pod Wysoką, to tam rok temu miałem przyjemność nocować, na dole po lewej zabytkowa cerkiew, obecnie kościół rzymsku-katolicki, po prawej znajdująca się
nieopodal wejścia do wąwozu Homole zabytkowa kapliczka Łemkowska powstała w XIX wieku.

Na zakończenie…
Powyższe opisane wypady nie wyczerpują oczywiście listy wspólnych wojaży z omawianymi butami marki

AKU model ROCK DFS GTX, były to wyłącznie te ważniejsze. Buty zostały intensywnie przetestowane na
bardzo zróżnicowanym podłożu, od beskidzkich traktów, przez Pieńskie skałki, po miejskie bruki. W upadł, w

błocie, w deszczu, oraz na mokrej trawie. Z każdym z tych wyzwań buty rozprawiły się po mistrzowsku,

zapewniając  znakomitą  oddychalność,  ochronę  przed  wodą,  oraz  pewne  trzymanie  na  każdym  z

wymienionych typów podłożu.

Hala Bukowinki, zejście z Jameriskowych Skałek do Jaworek, w tle Beskid Sądecki...

Marce AKU udała się więc rzecz niełatwa,  stworzyli  buty  łączące funkcjonalność klasycznych,  lekkich i

miękkich  butów  skałkowych,  ze  stabilniejszymi,  chroniącymi  przed  warunkami  atmosferycznymi  butami
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trekingowymi. Czy więc coś jest nie tak w tej litanii superlatyw? Cóż… takie połączenie zawsze wymusza
pewne kompromisy, w tym dotyczące budowy, tudzież sztywności, cholewki. W przypadku modelu ROCK DFS

GTX wydaje mi się że kompromis ten poszedł za daleko.  Jak już wiemy mamy świetne trzymanie nosa i

śródstopia aż do pobicia, niezłe pięty i żadne rejonu stawu skokowego… szkoda, można było tu bowiem z
powodzeniem zastosować rozwiązania podobne do modeli innych marek, choćby dodatkowe panele, taśmę, czy
linkę o zmiennej  regulacji.  Zamiast  tego wygląda to tak jakby zapomniano o tym rejonie,  choć pragnę tu
podkreślić miękkość cholewki w tym obszarze nie wpływa negatywnie na globalne trzymanie buta na stopie. 

Podczas wszystkich testów terenowych, z wszystkich stawianych butów AKU Rock DFS GTX zadań, model wywiązał się wzorowo, zapewniając stopom niezrównany komfort, oraz bezpieczeństwo na
zróżnicowanym podłożu. Nie obyło się też jednak bez kilku problemów, relacja jednak tych ostatnich w stosunku do licznych zalet przeważa ocenę końcową butów na plus...

Kolejne zastrzeżenia dotyczą innowacyjnego, zdublowanego systemu sznurowania  AKU DFS. Pomimo wręcz
rewelacyjnych możliwości dopasowania objętości cholewki do indywidualnego kształtu stóp, oraz stawianych
przed butem wymagań terenowych, równocześnie  zamknięta konstrukcja górnego sznurowadła całkowicie

uniemożliwia  jego  wymianę.  Co  gorsza  bardzo  też  utrudnia  wyjęcie  dolnego  sznurowadła  z  głównego

systemu  wiązania,  to  wszystko  prowadzi  również  do  braku  możliwości  usunięcia  brudu z  języka  i  jego

zakładek.  Również  tu  więc  się  wydaje  że  nieco  marka  przestrzeliła,  zapominając  o  podstawowej  prostej
funkcjonalności. 

Najpoważniejszym problemem w budowie cholewki AKU Rock DFS GTX jest brak stabilizacji pomiędzy śródstopiem, a pięta, inną przywarą jest brak możliwości wymiany sznurowadła górnego systemu,
oraz skrajnie utrudniona w przypadku dolnego, obie te zaś cechy skutecznie uniemożliwiają wyczyszczenie języka i jego zakładek. Warto też zwrócić uwagę na tendencję do łatwego łapania brudu przez

skórę zamszową, z której trudno potem go usunąć.

Trzeba tu też wspomnieć o przednich panelach z tworzywa wyprowadzonych na pierwszą parę pętli systemu

sznurowania, które poddane obciążeniu generowanemu przez ten ostatni po prostu pękają.  Pozostając przy
tym wątku muszę też dodać  że  w mojej  parze pękł  szew w rejonie rantu cholewki.  Nie pomyślano też o

klasycznym  przecież  rozwiązaniu  jakim  jest  właśnie  zdublowanie  newralgicznych  szwów.  Na  minus  też

ogólne niechlujne wykonanie.  Co notabene prawie na pewno zaowocowało rzeczowym pęknięciem szwa, są
one bowiem niestarannie wykończone, widać liczne podwójne przeszycia. 
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...trzeba tu też wspomnieć o przednich panelach z tworzywa wyprowadzonych na pierwszą parę pętli systemu sznurowania, które poddane obciążeniu generowanemu przez ten ostatni po prostu pękają.
Pęknięciu uległy również szwy na gumkach stanowiących blokadę dla stopera górnego systemu sznurowania, oraz szew otoku rantu cholewki, przy czym pragnę tu zastrzec że problemy te mogą

dotyczyć wyłącznie testowanego egzemplarza.

W kontrze do tych mankamentów stoją jednak liczne i ważne zalety, jak doskonała przyczepność podeszwy

Vibram®  APPROCCIOSA  MEGAGRIP,  oraz  ogólnie  genialny  komfort  użytkowy  zespolonej  zelówki  AKU  z

systemem ELICA®, której dopełnieniem są bardzo udane i trwałe wkładki Ortholite® X25-Hybrid™. Jedyne
zastrzeżenie  do  tych  ostatnich  wynika  utrudnionego  wkładania  do  cholewki,  co  wynika  z  ich  niskiej
sztywności.

Po lewej król Beskidu Śląskiego – Skrzyczne widziane z rejonu Murońki, po prawej wschód słońca na Przełęczy Nad Łapszanką.

Nie można tu też nie wspomnieć o rewelacyjnej wręcz gospodarce termicznej, oraz wodoodporności o co

dbają membrany AKU AIR8000®, oraz GORE-TEX® Extended Comfort. Po wszystkich tych wypadach, w tym
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czterech  dniach  w ciągu  intensywnego użytkowania,  buty  zachowały  pierwotną  świeżość,  przez  cały czas
zapewniając stopom zdrowe, suche środowisko, oraz komfort. Model znakomicie amortyzuje uderzenia stop o
grunt, jest też po prostu wygodny w użytkowaniu. Zdublowany system DFS pomimo swych przywar zapewnia
rewelacyjne trzymanie buta na stopie.

Wady, zalety, które z nich przeważają? Myślę że zdecydowanie jednak zalety i to te znacznie ważniejsze od
stwierdzonych  wad,  poza  mechanicznymi  uszkodzeniami  które  oczywiście  miejsce  mieć  nie  powinny.  Tu
jednak  muszę brać  poprawkę na  fakt  że  problem ten może dotyczyć  –  podobnie  jak jakość  wykonania  –
wyłącznie  mojego  egzemplarza.  Projektując  buty  ROCK  DFS  GTX  marka  AKU  stała  przed  niełatwym

zadaniem,  z  jednej  strony  musiała  stworzyć  model  który  będzie  godnym następcom  wcześniejszego,  z

drugiej chciano stworzyć but multi funkcjonalny. Moim zdaniem to się udało, choć nie obyło się bez wpadek.

Globalnie  jednak  jest  to  but  zapewniający  bardzo  wysoki  komfort  i  bezpieczeństwo,  który  powinien

sprawdzić się w szerokim spektrum zastosowań, dlatego pomimo stwierdzonych problemów polecam ten

model, szczególnie że jego pierwotna cena spadła już znacznie w stosunku do wyjściowej.

Zalety:
• bardzo wysoki komfort użytkowy
• zaawansowana hybrydowa cholewka wykonana z wysoko gatunkowej naturalnej skóry zamszowej, oraz tkanin technicznych
• membrana AKU AIR8000® i GORE-TEX® Extended Comfort
• znakomita oddychalność / wysoki komfort termiczny
• dobra ochrona przed przemakaniem
• wydajna i komfortowa zespolona zelówka AKU ELICA® / znakomita amortyzacja / tłumienie uderzeń stóp o grunt
• strefowa budowa podeszwy zelówki
• zelówka Vibram® APPROCCIOSA MEGAGRIP zapewniająca doskonałe trzymanie na zróżnicowanej powierzchni
• wydajny i precyzyjny podwójny system sznurowania AKU DFS
• potencjalnie szeroki wachlarz możliwych zastosowań
• wysoki gumowy, poprowadzony dookolnie otok
• dobra ochrona palców przed uderzeniami o kamienie
• dobra stabilizacja pięty
• trwałe i wygodne wkładki Ortholite® X25-Hybrid™
• wszyty na całej długości język zintegrowany z cholewką
• miękka wyściółka rantu cholewki
• niska waga
• warianty kolorystyczne
• udany, nowatorski design o sportowym zacięciu czerpiący również z klasycznych linii
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Wady:
• nie do końca przemyślany podwójny system sznurowania skutkujący:

◦ brakiem możliwości wymiany sznurowadła w górnym systemie
◦ bardzo utrudnioną wymianą sznurowadła z dolnego systemu
◦ bardzo utrudnionym, lub niemożliwym, czyszczeniem zakładek języka butów i jego samego
◦ system sznurowania nie wpływa na poprawę stabilności w obrębie rejonu stawu skokowego

• brak jakiegokolwiek systemu poprawiającego sztywność / stabilność cholewki w rejonie pomiędzy piętą, a podbiciem i 
śródstopiem

• skóra zamszowa łatwo łapie brud, który jest trudny do usunięcia z jej powierzchni
• niechlujne wykończenie, wystające resztki kleju, widoczne szpary pomiędzy poszczególnymi panelami, źle wykończone szwy
• brak zdublowanych newralgicznych szwów
• przeszacowana cena producenta w stosunku do cen modeli innych marek na rynku

Dodatkowe problemy w testowanym egzemplarzu:
• pęknięcie szwów zewnętrznego i wewnętrznego na rancie cholewki
• pęknięcie od razu po pierwszym użyciu przeszyć na gumkach blokujących zacisk systemu szybkiej regulacji napięcia 

sznurowadła

Uwagi:
• buty są wyraźnie słyszalne / trzeszczą podczas marszu
• szybkie namakanie skóry zamszowej i jej długie schnięcie, jednak bez przedostania się wody do wnętrza cholewki  

Technologie: 

Przydatne linki: 
• firma RAVEN – wyłączony przedstawiciel firmy AKU na Polskę – www.ravenco.eu
• oficjalna strona firmy AKU(anglojęzyczna) – www.aku.it/en 
• strona produktu / butów AKU ROCK DFS GTX – https://www.aku.it/en/shop/approach-en/rock-dfs-gtx-nero-arancio/
• opisu producenckich technologii marki AKU:

◦ AKU ELICA natural stride system® – https://www.aku.it/en/technology/elica/ 
◦ AKU AIR8000® – https://www.aku.it/en/technology/air8000/ 
◦ membrana GORE-TEX® Extended Comfort – https://www.aku.it/en/technology/gore-tex/ 
◦ podeszwy marki Vibram® współtworzone z AKU – https://www.aku.it/en/technology/vibram/ 
◦ system sznurowania AKU DFS (Dual Fit System) – https://www.aku.it/en/technology/dfs/ 

• strona marki Ortholite® / producenta wkładek – https://www.ortholite.com/ 
• strona marki Ortholite® / wkładki X25-Hybrid™ – https://www.ortholite.com/technology/x25/ 
• strona producenta podeszwy VIBRAM® – https://us.vibram.com/ 
• polska strona producenta membrany GORE-TEX® – https://www.gore-tex.com/en_uk 

Opracowania powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
• buty marki AKU model: Bellamont II Suede 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  
• buty   marki   AKU   model   Bellamont FG MID GTX  
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Do testów dostarczyła firma: 

www.ravenco.eu

autor serdecznie dziękuję  za udostępnienie 

do testów butów AKU model ROCK DFS GTX

tekst, opracowanie i zdjęcia z wyłączeniem wariantów kolorystycznych omawianych butów, 
grafik ilustrujących obecne w nich technologie, będących własnością marki AKU:

Sebastian Nikiel
10.09.2021

www.zyciepisanegorami.pl

e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

informacje prawne:

Wykorzystane cytaty, zdjęcie, lub grafiki związane z omawianym produktem, zaprezentowano w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako
ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych

tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.

Wykorzystane w opracowaniu zdjęcia przedstawiające warianty kolorystyczne butów AKU ROCK DFS GTX, 
grafiki ilustrując obecne w nich technologie są wyłączoną właściwością marki AKU, 

zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu wyłącznie w celu prezentacji właściwości modelu – www.aku.it
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