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Hanwag jest częścią grupy FENIX OUTDOOR

Stworzone  
w Bawarii -  
noszone na  

całym świecie

Dla uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
 
HBMM
ul.Szczepankowo 99
61306 Poznan
Poland
tel. +48 61 835 46 92

SKLEPY TURYSTYCZNE
Skalnik  Wrocław

Outdoor Pro      Wrocław

Sherpa Wrocław  Wrocław

Polar Sport  Kraków

Janmar Sport  Kraków

Trekker Sport  Poznań

Taternik     Poznań

 Alpin Sklep  Warszawa

Sklep Podróżnika  Warszawa

Sherpa Warszawa  Warszawa

Sieć sklepów HORYZONT  Polska

Hunt-Fish  Szczecin

SKLEPY MYŚLIWSKIE
Salon Myśliwski Deer  Kluczbork

Sklep Myśliwski Artemis  Drawsko Pomorskie

Sklep Myśliwski Do Lasu      Piaseczno

Nadnotecka Hurtownia Sprzętu Myśliwskiego  Chodzież

Sklep Myśliwski Łowiecka Brać  Poznań

Sklep Myśliwski Oryx  Gorzów Wielkopolski

Sklep Myśliwski Szóstak  Wieluń

Sklep Myśliwski MK Szuster  Warszawa

Sklep Myśliwski Best Hunters      Warszawa

Salon Myśliwski Knieja  Szczecin
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ROCK 

Każdy krok, który stawiasz w butach marki Hanwag, oznacza jakość. To jakość, która 
może być zapewniona tylko wtedy, kiedy posiadasz wyjątkowe dziedzictwo i historię 
sięgającą 90 lat w produkcji legendarnego, najwyższej jakości obuwia wszystkich typów 
dla entuzjastów outdooru. Każdy but Hanwaga stworzony jest tak, by dać Tobie poc-
zucie indywidualnego komfortu oraz zaufania w nietypowych sytuacjach, w każdym 
terenie i podczas różnych warunków zewnętrznych. To powody, dla których nasze buty 
używają kolejne pokolenia miłośników outdooru.
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HALLUX VALGUS:  
WĘDROWANIE BEZ BÓLU  
POMIMO HALUKSÓW.

 W sekcji pięty i 
śródstopiu kształt 
nowej konstrukcji jest 
identyczny jak 
naszych sprawdzo-
nych modeli 

trekkingowych. Jednak 
przednia część buta w obrębie 
palucha została poszerzona o 
ok 10 mm. Dodatkowe 
poszerzenie oznaczone jest na 
czerwono. 

Wiele osób cierpi z powodu bocznego odchyle-
nia palucha lub palucha koślawego (bunions) 
– jest to jeden z najczęstszych problemów 
związanych ze stopami. Często spowodowany 
jest przez noszenie butów, które są zbyt małe, 
za ciasne lub na zbyt wysokim obcasie. Nic dzi-
wnego, że ta przypadłość dotyczy głównie kobiet 
i wspinaczy.
 Skutki nieleczonych haluksów mogą objawiać 
się jako osłabienie mięśni i ścięgien stopy, przed-
wczesne zużycie chrząstki stawowej, obrzęki i 
stany zapalne uciskanego i obcieranego miejsca. 
Chorzy często nie mogą znaleźć odpowiednich 
butów, ”normalne” są dla nich zbyt wąskie. Szersze 
modele mogą czasami zapewnić pewną ulgę ale 
nie zawsze jest to wystarczające. Te modele są 
również często zbyt szerokie dla reszty stopy i 
przez to źle dopasowane.
 Hanwag z dumą przedstawia specjalną 
konstrukcję buta dla turystów cierpiących na haluk-
sy, aby ich wyjazdy znowu były w pełni komfor-
towe. W sekcji pięty i śródstopiu kształt nowej 
konstrukcji jest identyczny jak naszych sprawd-
zonych modeli trekkingowych. Jednak przednia 
część buta w obrębie palucha została poszerzona 
o ok 10 mm. Takie rozwiązanie zapewnia dobre 
dopasowanie buta i dodatkowe miejsce dla 
paluchów
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ALPIN 

OMEGA GTX®

EKSTREMALNIE WYTRZYMAŁY, OCIEPLONY I WYGODNY BUT 
WYSOKOGÓRSKI, Z DOPASOWUJĄCYM SIĘ WNĘTRZEM. OMEGA 
GTX® JEST W U SIEBIE W DOMU ZARÓWNO W SKALE JAK I W 
LODZIE. 

Omega GTX® to idealny but górski na trudny teren 
alpejski i wymagające przejścia graniami. Dbają 
o to wykonana ze skóry bydlęcej cholewka, 
wodoodporna i bardzo ciepła izolacja wewnętrzna 
(wg. normy DIN do - 15°C) , a także pewna na 
lodowym podłożu podeszwa Vibram® Alpin. 

Objętość buta daje się regulować i dopasować do 
każdej stopy dzięki wyjmowanemu językowi oraz 
wkładkom.
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[69]- Lärche_Light Brown ,. [53]- Mattone_Red ,.

CECHY

Skóra bydlęca, Laminat GORE-TEX®
, 6 – 12,5 | . 4 – 9, ca. 1.140  g (Rozm. 7,5)

• Izolacja termiczna do -15  °C (DIN EN 344-1)
•  Indywidualne dopasowanie: wyjmowany język i dodatkowe 

wkładki
• Wytrzymała cholewka ze skóry licowej o grubości  3-3,2 mm
•  Cena: 1699 zł
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ROCK

ROTPUNKT GTX®

ROTPUNKT GTX® TO WYGODNY BUT O TECHNICZNEJ 
KONSTRUKCJI. INSPIROWANY POCZĄTKAMI WSPINACZ-
KI SPORTOWEJ. IDEALNY JAKO MODEL DO PROSTYCH 
PROBLEMÓW BULDEROWYCH LUB JAKO TYPOWY BUT 
PODEJŚCIOWY.

ESCALATOR GTX®

ESCALATOR GTX® TO LEKKI I ELASTYCZNY BUT. REKO-
MENDOWANY NA TECHNICZNE PODEJŚCIA LUB PROSTE 
DROGI WSPINACZKOWE.  

ALPIN / ROCK

ZENTAURI GTX®

ZENTAURI GTX® JEST W PEŁNI WYPOSAŻONYM, TECHNICZNYM 
BUTEM WYSOKOGÓRSKIM. IZOLACJA CIEPLNA PORADZI SOBIE Z 
NAJWIĘKSZYMI MROZAMI, CO CZYNI TEN MODEL IDEALNYM DO 
WYKORZYSTANIA ZIMĄ PODCZAS WYPRAW W GÓRY WYSOKIE.

BADILE COMBI LADY GTX®

SUPER LEKKI BUT, Z MOŻLIWOŚCIĄ PODPIĘCIA RAKÓW.  
MODEL DO ALPEJSKIEJ WSPINACZKI SKALNEJ Z KRÓTKIMI 
TRAWERSAMI LODOWCA.

Zentauri GTX® to bardzo dobrze ocieplony but wyso-
kogórski do najtrudniejszych wyzwań. Cholewka z 
grubej skóry bydlęcej. Pewna i sztywna podeszwa 
Vibram® Alpin. Membrana Gore-Tex® oraz ocieplina 
(wg. normy DIN do - 20°C) Regulowana objętość oraz 
system dopasowania buta.   

Cena: 1799 zł

Jeden z najlżejszych butów do wspinaczki z elemen-
tami śniegu i lodu. Cholewka jest wykonana z materiału 
Cordura Rocket® i weluru sportowego. But jest ideal-
nym partnerem na alpejskie skalne drogi, gdzie spot-
kasz po drodze śnieżne odcinki. O precyzyjny chwyt 
i trzymanie się podłoża dbają odpowiednia podeszwa 
i otok. Membrana Gore-Tex® chroni przed deszczem 
i śniegiem z zewnątrz i odprowadza nadmiar wilgoci 
na zewnątrz. 

Cena: 949 zł

Nawiązując do pierwszych wspinaczkowych butów 
model Rotpunkt GTX® charakteryzuje się klasycznym 
wyglądem retro. Lekki i bardzo wygodny, sprawdzi 
się w prostym bulderingu i na podejściach.

Cena: 729 zł

Lekki i bardzo elastyczny, jednak pewnie trzymający 
się podłoża dzięki agresywnemu profilowi. Escalator 
GTX® dzięki stabilności podeszwy zapewnia potrzebne 
bezpieczeństwo podczas wymagających podejść i poko-
nywania trudnego terenu.

Cena: 769 zł
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[525]- Fuchsia .

[12]- Schwarz_Black , [05]- Rubin_Bright Red ,.

[710]- Pistacchio ,.

[05]- Rubin_Bright Red ,.
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TREK 

NAZCAT GTX®

NAZCAT LADY GTX®

SZUKASZ SZCZEGÓLNIE WYGODNYCH BUTÓW. MOŻESZ 
JUŻ PRZESTAĆ. NAZCAT GTX® TO TROCHĘ NIŻSZY, 
PONADCZASOWY BUT TREKKINGOWY. POMIMO TEGO 
SPRAWDZI SIĘ ŚWIETNIE PODCZAS WYMAGAJĄCYCH 
WYPRAW.

TREK

TATRA TOP GTX®

ZE SWOJĄ WYTRZYMAŁĄ KONSTRUKCJĄ I 
ZWIĘKSZONĄ WYSOKOŚCIĄ, TATRA TOP GTX® JEST 
IDEALNYM TOWARZYSZEM W BAGNISTYM I LEŚNYM 
TERNIE, CZY TO KANADY, SZKOCJI CZY PATAGONII.

ALASKA GTX®

ARCHETYP BUTÓW TREKKINGOWYCH – ALASKA GTX® TO AB-
SOLUTNY KLASYK, SPRAWDZONY PODCZAS WIELU PRZYGÓD 
TREKKINGOWYCH, NA CAŁYM ŚWIECIE. 

Alaska GTX® jest trekkingowym klasykiem ze 
stajni Hanwaga. Od ponad 17 lat dostępny w ofer-
cie, jak żaden inny model, Alaska reprezentuje 
stabilność i wartości charakteryzujące markę HAN-
WAG: jakość, tradycję, funkcjonalność, prostotę 
i uczciwość. Wygodny krój trekkingowy gwaran-
tuje idealne dopasowanie, pozbawiona szwów 

konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość, a 
dzięki biegnącemu dookoła otokowi Alaska GTX® 
nadaje się także na bardzo nierówny, dziki teren. 
Nic dziwnego, że model ten zdobył na całym 
świecie tak wiele nagród i tak wiele osób wciąż 
obdarza go zaufaniem…

Nazcat GTX® to klasyczny but trekkingowy bez 
zbędnych dodatków. Dzięki swojej wygodnej formie 
zapewnia wysoki komfort podczas długich, 
wymagających wypraw.

Cena: 849 zł

Ten wytrzymały Tatra Top GTX® wyróżnia się przede 
wszystkim swoją bardzo wysoką cholewką, która zapew-
nia wyśmienity komfort w lesie, na polowaniu i w 
każdym wymagającym terenie.

Cena: 1179 zł
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[44]- Nuss_Hazelnut ,. [56]- Erde_Brown ,.

[56]- Erde_Brown ,

[56]- Erde_Brown ,

CECHY

Woskowana skóra nubuk, membrana GORE-TEX
, 6 – 13 | .  3,5 – 9, ca. 875  g (Rozm. 7,5)

•  Jednoczęściowa konstrukcja, zredukowana ilość szwów
•  Wyższa cholewka
•  Gumowy otok dookoła
•  Wytrzymała, wodoodporna i oddychająca membrana GORE-TEX®
•  Cena: 1099 zł
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TREK LIGHTTREK 

BANKS GTX®

BANKS LADY GTX®

BANKS GTX® TO SZCZEGÓLNIE WYGODNY BUT WYCIECZKOWY. POSIA-
DA BARDZO LEKKĄ CHOLEWKĘ I ELASTYCZNĄ PODESZWĘ. ZAPROJEK-
TOWANE DO WYCIECZEK Z LEKKIM PLECAKIEM.

Ten popularny i komfortowy model z rodziny Trek 
Light został ulepszony i teraz ma wierzchnią warstwę 
z woskowanego nubuku. Nasz bestseller i najlepszy 
wybór, kiedy chodzi o najwyższy komfort podczas 
wędrówki. To żaden but na ekstremalny teren, ale 
model lekki i wszechstronny dla wszystkich „nor-
malnych”: wędrówki będą samą przyjemnością, dzięki 

wygodnemu, miękkiemu wykończeniu oraz elastycz-
nej podeszwie. W przedniej części stopy Banks GTX® 
dopasowuje się przez szeroko prowadzone 
sznurowadła, które stopniowo się zwężają. W oko-
licy kostki system dopasowania Deep Pull dba o 
pewne trzymanie pięty i zapobiega odciskom. Przed 
mokrymi stopami chroni membrana GORE-TEX®.

TATRA / TATRA GTX®

TATRA WIDE GTX®

MODEL TATRA, TO NIEZWYKLE WYGODNE BUTY TREKKINGOWE. ICH LEKKA 
ALE STABILNA KONSTRUKCJA JEST NAJLEPSZYM WYBOREM DLA WIELU 
AKTYWNOŚCI W BARDZO RÓŻNYM TERENIE. DOSTĘPNA Z MEMBRANĄ GORE-
TEX® LUB WYŚCIÓŁKĄ ZE SKÓRY, W OFERCIE RÓWNIEŻ MODEL POSZERZANY. 

Tatra GTX® należy do najlepiej sprzedających się 
butów trekkingowych marki HANWAG. Ten 
odrobinę niższy w cholewce model pozwala na 
dużą swobodę ruchów w stawie skokowym, a 
podeszwa jest bardzo lekka i elastyczna, dzięki 
czemu stopy nie męczą się zbyt szybko. Dzięki 
podeszwie Vibram® AW Integral model Tatra jest 

wyjątkowo stabilny i oferuje stopie boczne pod-
parcie i świetne prowadzenie. Typowe w Hanwagu: 
perfekcyjne dopasowanie, wysoki komfort i zre-
dukowana liczba szwów. A dzięki membranie 
GORE-TEX® but jest wodoszczelny i oddychający.
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[12]-  Schwarz_Black ,. [44]-  Nuss_Hazelnut ,.

[56]-  Erde_Brown ,

[80]-  Asche_Dark Grey ,. [535]- Bordeaux .

[80]- Asche_Dark Grey ,.

[82]- Aubergine_Eggplant .

[89]- Gemse_Tan .

[56]- Erde_Brown ,.

Gear of the Year
2011

2. PLATZ
Wander-/Trekkingstiefel

HANWAG
TATRA GTX

CECHY

, 6 – 13 | .  3,5 – 9, ca. 730  g (Rozm. 7,5)

•  Miękka, wentylowana skóra na zakończeniu cholewki
•  Ochronny otok gumowy na palcach i pięcie
•  Dostępne z podszewką GORE-TEX lub skórzaną
•  Męskie i damskie modele z niższą cholewką z tyłu i 2 haczyki na 

sznurowadła zamiast 3, aż do rozmiaru 8
•  Cena: 979 zł

 CECHY

Nubuk / Cordura®, GORE-TEX® laminat
, 6 – 13 | . 3,5 – 9, ca. 570  g (Rozm. 5)

• System sznurowania przenosi naprężenia na tył
•  Podniesiona podeszwa na pięcie
• Podniesiony przód podeszwy wraz z gumowym otokiem
• Lekka skóra i wstawki z Cordury
•  Cena: 799 zł
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TRAIL & TRAVELTREK LIGHT

TUDELA LOW
MODEL TUDELA TO SZCZEGÓLNIE MIĘKKI I ELASTYCZ-
NY PÓŁBUT WYCIECZKOWY, Z MOCNĄ PODESZWĄ, CO 
CZYNI GO IDEALNYM NA DŁUGIE SPACERY, RÓWNIEŻ 
POZA SZLAKIEM.

ROBIN GTX® | ROBIN
ROBIN GTX®: WSZECHSTRONNY, ELASTYCZNY PÓŁBUT. ZAPROJEKTOWANY 
DO UŻYWANIA W BARDZO RÓŻNYM TERENIE, OD BETONOWYCH DRÓG AŻ 
PO ŻWIROWE SZLAKI. 

ALTA BUNION / 
ALTA BUNION LADY
ALTA BUNION TO KLASYCZNY SKÓRZANY BUT WYCIECZKOWY, DLA LUDZI Z PRO-
BLEMEM HALUKSÓW. ZAPEWNIA DODATKOWE MIEJSCE NA DUŻY PALUCH CO 
DAJE PEŁEN KOMFORT PODCZAS PROSTSZYCH WYJAZDÓW  TREKKINGOWYCH.

Półbut Tudela pokazuje swoje doskonałe zdolności w 
terenie. Przednia część buta zabezpieczona gumowym 
otokiem. Z zewnątrz wytrzymały nubuk. W środku 
wygodna i przyjazna dla stopy naturalna bawarska 
skóra. Średnio miękka i elastyczna podeszwa Vibram® 
Fuora zapewnia dobrą trakcję i podparcie dla stopy. 

Cena: 749 zł

Ten lekki i uniwersalny model Robin GTX® ze swoim 
atrakcyjnym wyglądem i świetnym wykonaniem nadaje 
się wyśmienicie na podróże, podczas wędrówek i w 
codziennym użytkowaniu. Dzięki wyjątkowo spraw-
nemu systemowi wentylacji bezproblemowo spędzisz 
w nich cały dzień w mieście.

Cena: 749 zł

Więcej komfortu dla ludzi z problemem haluksa. 
Model Alta Bunion ma specjalny kształt, który 
zapewnia dodatkową przestrzeń dla stawu przy 
paluchu w stopie. Lekki but trekkingowy w pełnej 
skórzanej wersji zapewnia najwyższy komfort, 
przyjemny klimat dla stopy wewnątrz buta i pewne 

trzymanie na prostych wyjazdach trekkingowych 
i długich wycieczkach pieszych.
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[44]- Nuss_Hazelnut ,  (Robin)

[80]- Asche_Dark Grey ,

[11]- Anthracite ,.

[56]- Erde_Brown ,.

CECHY

Nubuk / Cordura®, GORE-TEX® laminat 
, 6 – 13 | . 3,5 – 9, ca. 670  g (Rozm. 7,5)

•  Szerokość dla użytkowników z haluksami
• Przeniesienie obciążeń na piętę
• Miękka, wentylowana skóra na zakończeniu cholewki
• Brak szwów wzdłuż dużego palca
• Cena: 849 zł

Hanwag wynalazł ten system 
dla ludzi, którzy cierpią na 
ból związany z haluksem 
– oznacza to więcej miejsca i 
więcej komfortu.
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TRAIL & TRAVEL / YAKTRAIL & TRAVEL

PURO LOW
WSPANIAŁY KOMFORT NOSZENIA I KLASYCZNIE OBNIŻONA 
KONSTRUKCJA. PURO LOW TO DOSKONAŁY WYBÓR W 
PODRÓŻY I NA CO DZIEŃ.

Podróżne półbuty Puro Low zostały uszyte z wyso-
kiej jakości woskowanego nubuku na zewnątrz. 
System StraightFit zapewnia dużo miejsca dla 
szerokiej stopy i powoduje, że duży palec u nogi 
pozostaje prosty. Śródstopie i pięta mają już 
normalną szerokość i dobrze dopasowują się do 

stopy. Dla jeszcze większego komfortu i wspaniałej 
wentylacji stóp, jako wyściółki użyto garbowanej 
bez użycia chromu naturalnej skóry.
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[44]- Nuss_Hazelnut ,

System StraightFit zapewnia 
więcej miejsca dla palców 
(dzięki temu duży palec 
pozostaje prosty), a także 
znakomite dopasowanie pięty.

[550]- Wood ,

VALUNGO LADY
VALUNGO LADY TO W PEŁNI SKÓRZANY PÓŁBUT, 
IDEALNY W PODRÓŻY I NA CO DZIEŃ. JEST TAK 
WYGODNY JAK TYLKO SIĘ DA. ZAPROJEKTOWA-
NY SPECJALNIE DLA DAMSKICH STÓP.

Skóra wewnątrz buta pozbawiona chromu, wysokiej 
jakości skóra na zewnątrz buta i bardzo miękka, ela-
styczna podeszwa – wygodniej już się nie da. Świetny 
but na co dzień zarówno do miasta jak i w podróży.

Cena: 749 zł

LHASA
LHASA JEST WYGODNYM BUTEM ZE EKSKLUZYWNEJ 
SKÓRY JAKA, ZAPROJEKTOWANYM DO DŁUŻSZYCH 
WYCIECZEK TREKKINGOWYCH.

Obietnicą czystego komfortu podczas trekkingu jest 
właśnie model Lhasa. Powód: wytrzymała tybetańska 
skóra jaków, z której jest wykonany. But z tej wyso-
kogatunkowej skóry jest bardzo elastyczny i dba o 
przyjemny mikro klimat dla stopy. 

Cena: 1089 zł
[32]-Marone_Chestnut ,.

[80]- Asche_Dark Grey ,.

CECHY

Woskowany nubuk, skóra pozbawiona chromu
, 6 – 13, ca. 570  g (Rozm. 7,5)

•  Zwiększona szerokość buta
•  Gumowy otok z przodu
•  Wyściółka ze skóry garbowanej bez użycia chromu
•  Brak chromu w skórze ważny dla alergików
•   Cena: 749 zł
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LOFERER BIO | LOFERER BIO LADY
DZIĘKI SWOJEJ KLASYCZNEJ I WYGODNEJ KONSTRUKCJI, LOFLER BIO JEST 
IDEALNYM TOWARZYSZEM PODCZAS PODRÓŻY ORAZ W CODZIENNYM ŻYCIU.

Modelem Loferer Bio zainteresują się nie tylko 
miłośnicy przyrody. Zastosowana w tym atrakcyjnym 
i smukłym bucie Bio-skóra pochodzi wyłącznie z cer-
tyfikowanych hodowli. Dla jeszcze lepszego 
podkreślenia zrównoważonego rozwoju model 
wyposażono w dającą się zutylizować podeszwę Han-
wag CompoSole.

Cena: 849 zł

ZWIEGENÄHTBIO

Naturalnie w drodze: średnia wysokość i obniżona 
konstrukcja od strony pięty, sprawiają, że ten model 
jest wygodny zarówno w terenie jak i na co dzień. 
Naturalna skórzana cholewka oraz pierwsza na rynku 
podeszwa  CompoSole – całkowicie biodegradowalna. 
To jest prawdziwe życie w zgodzie z naturą. 

Cena: 899 zł
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WAXENSTEIN BIO
WAXENSTEIN JEST ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI BUTEM, KTÓRY ZA-
PEWNIA WYJĄTKOWO DUŻY KOMFORT DLA STOPY. NADAJE SIĘ NA 
WIELE RÓŻNYCH AKTYWNOŚCI W TERENIE.

BERGLER
BERGLER NAJLEPIEJ CZUJE SIĘ WYSOKO W GÓRACH. TO 
JEST AUTENTYCZNY BUT GÓRSKI Z PODWÓJNYM SZWEM.
 

Bergler zasługuje na swoją nazwę. Prawdziwe 
podwójne szwy, ten model będzie idealnym towar-
zyszem w górach - dzięki solidnej skórze i stabil-
nej podeszwie, oraz dodatkowej amortyzacji 
wnętrza, daje nie tylko bezpieczeństwo ale również 

wygodę. Specjalna konstrukcja sprawia, że ten 
but jest ponadczasowy, a możliwość wymiany 
podeszwy zapewnia Ci dowolnie długie 
użytkowanie.

[32]- Marone_Chestnut ,.

[566]- Mocca ,.

[566]- Mocca ,.

CECHY

Woskowany nubuk, skóra pozbawiona chromu
, 6 – 13 | . 3,5 – 9, ca. 750  g (Rozm. 7,5)

•  Łożyskowane otwory na sznurowadła 
•  Zakończenie buta wyłożone miękką skórą
•  Zaciskowe haki do sznurowania
•  Wyściółka z naturalnej antyalergicznej skóry,  

garbowanej bez użycia chromu
•  Cena: 1149 zł

System StraightFit zapewnia więcej 
miejsca dla palców (dzięki temu 
duży palec pozostaje prosty), a także 
znakomite dopasowanie pięty.

System StraightFit zapewnia więcej 
miejsca dla palców (dzięki temu 
duży palec pozostaje prosty), a także 
znakomite dopasowanie pięty.



WKŁADKA standardowa 

Ekstremalnie wytrzymała, neutralna dla 
skóry warstwa poliamidu na poliestrze / 
wiskoza absorbująca wilgoć, dla zwiększenia 
komfortu. Krótki czas schnięcia. Można prać w 
prace w 30 ° C. Anatomicznie ukształtowana z 
uformowaną piętą i podgiętym końcem.

Cena: 45 zł

Wspólnie z naszymi dostawcami, stale pracujemy, aby nasze produkty i cała nasza 
firma były bardziej ekologiczne. Dlatego stworzyliśmy projekt Next Step, jest to nasze 
zobowiązanie do zrównoważonej produkcji. Oczywiście jakość naszych produktów pozos-
taje najwyższym priorytetem - dotyczy to zarówno obuwia, jak i produkty do pielęgnacji. 
Współpracujemy z firmą Fibertec, niemieckim producentem produktów do impregnacji i 

konserwacji obuwia. Wszystkie produkty Fibertec wytwarzane są w Niemczech i Holandii. 
Firma zobowiązała się do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, w rzeczywistości 
właśnie dlatego została założona. Fibertec jest partnerem systemu bluesign®. Oznacza to, 
że tylko ekologiczne substancje są stosowane są w procesie produkcji, która podlega ścisłej 
kontroli, aby zagwarantować bezpieczny i przyjazny dla środowiska produkt.

HANWAG CARE WKŁADKI

HANWAG Care Sponge I Art.: 8622 | Cena: 59 zł HANWAG Waterproofing I Art.: 8624 I Cena: 54 zł HANWAG Shoe Wax I Art.: 8626 I Cena: 29 zł

Impregnat w sprayu oparty na fluorze C6 Impregnat w sprayu oparty na fluorze C6 Ochrona skóry oparta na wosku pszczelim,  
wosku carnauba i lanolinie

Używać do Każdy rodzaj butów skórzanych (poza skórą lakierowaną), 
z GORE-TEX® lub bez

Każdy rodzaj butów skórzanych (poza skórą 
lakierowaną), buty z materiałami syntetycznymi  
(np. Cordura®), z GORE-TEX® lub bez

Każdy rodzaj butów skórzanych (poza skórą 
lakierowaną), z GORE-TEX® lub bez

Właściwości • Wodoodporny
• Odżywia i impregnuje skórę
• Utrzymuje oddychalność 
•  Nieznacznie zmienia powierzchnię zamszu, nubuku i 

innych rodzajów skóry (lekko przyciemnia kolor)

• Wysoko wodo olejo i plamo odporny
• Utrzymuje oddychalność
•  Nie zmienia powierzchni zamszu, nubuku i innych 

rodzajów skóry
•  Innowacyjny dwukomorowy areozol, wydobywa się 

tylko produkt bez propelentu
• Nie zawiera związków PFOA i PFC

•  Odżywia i impregnuje skórę, z głębokim  
efektem penetracji

• Wodoodporny
• Utrzymuje oddychalność
• Bez rozpuszczelników
• Bardzo lekki jak na wosk – łatwy do nałożenia
•  Wszystkie opakowania wykonane z materiałów 

podlegających recyklingowi

Sposób 
użycia

•  Wstrząsnąć przed użyciem, nakładać przy użyciu zinte-
growanej gąbki, aby uzyskać cienką i równą warstwę

•  Najlepiej nakładać preparat bezpośrednio po umyciu 
butów, kiedy skóra jest jeszcze mokra

• Pozostawić do wsiąknięcia przynajmniej na 12 godzin
• Nanosić regularnie

•  Wstrząsnąć przed użyciem, upewnić się, że skóra 
jest czysta i sucha. Nakładać cienką, równomierną 
warstwę, z odległości 20 – 30 cm od buta

• Spryskać także sznurowadła
• Pozostawić do wsiąknięcia na 12 – 14 godzin
• Nakładać regularnie

•  Nakładać wosk na czystą i suchą skórę, za pomocą 
miękkiej szczoteczki, gąbki, szmatki lub palcami

•  Dla mocno wchłaniającej skóry powtórzyć procedurę
•  Pozostawić na 12 godzin | Usunąć nadmiar wosku
• Wypolerować jeżeli jest to wymagane
• Wskazówka: lepiej nakładać mniej wosku ale częściej
•  Nie rozgrzewać wcześniej butów (jak to jest często 

polecane). Pod żadnym pozorem nie wkładać butów 
do piekarnika

Prosimy 
pamiętać

•  Skóra może lekko pociemnieć / kolory często  
wydają się bardziej żywe

•  Nubuk i zamsz mogą zrobić się bardziej gładkie, użyj 
szczoteczki jeżeli chcesz aby były bardziej szorstkie

•  Użycie zbyt dużej ilości może pozostawić białe zacieki 
na skórze, mogą być one łatwo usunięta mokrą 
szmatką

•  Bardzo dobry do impregnacji ale nie odżywia skóry

•  Zamsz i nubuk staną się trochę bardziej 
tłuste i ciemniejsze

WKŁADKA wolna od chromu 

Anatomicznie ukształtowana wkładka z 
uformowaną piętą ze skóry z dodatkową 
skórzaną pianką dla optymalizacji ciężaru. 
Bardzo dobra kontrola absorbcji wilgoci i 
krótki czas schnięcia.
+
Cena: 69 zł

WKŁADKA korkowa ze skórą wolną od chromu

Anatomicznie ukształtowana wkładka z 
podszewką ze skóry pozbawionej chromu. 
Uformowana pięta dla lepszego wsparcia  
kostki. Perforacja w przedniej części dla lepszej 
oddychalności i kontroli wilgoci. 

Cena: 89 zł

AKCESORIAAKCESORIA


