
kolekcja butów taktycznych



Od ponad 7 lat firma LARIX jest przedstawicielem niemieckiej 

firmy MEINDL na terenie Polski. Buty MEINDL’a  

to ponad 300 lat tradycji wytwarzania obuwia wojskowego, 

górskiego i trekkingowego. Buty te są produkowane ręcznie 

w Niemczech, z najlepszych dostępnych materiałów.  

Warto przypomnieć, iż MEINDL był pierwszą firmą,  

która wyprodukowała buty z membraną Gore-Tex.  

Obecnie jej produkty są użytkowane w najtrudniejszych 

warunkach, między innymi w Afganistanie i Iraku.  

Używają ich zarówno elitarne oddziały specjalne,  

jak również regularne jednostki większości krajów biorących 

udział w misjach stabilizacyjnych. Szeroka gama produktów 

pozwala dobrać odpowiednie obuwie do działań taktycznych  

we wszystkich warunkach terenowych i pogodowych.  

Pustynia, podzwrotnikowa dżungla czy też wysokie góry – 

jesteśmy przygotowani na wszystko. 

Siedziba firmy LARIX - dystrybutora butów MEINDL w Polsce.
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diGAfix® – elastyczne, niepowodujące ucisku, ukośne mocowanie 
– umożliwia sznurowanie „obejmujące” stopę. W celu zapewnienia 
optymalnego sznurowania i dopasowania, punkt mocowania przy dI-
GAfix® (1) leży o wiele niżej niż hak odciągający (2). To rozwiązanie 
zmniejsza niebezpieczeństwo zaczepienia o drugi but lub przeszkodę. 
haki do dwustrefowego sznurowania (3) są umieszczone poniżej 
i gwarantują dobre trzymanie stopy.

POdeSzWA z SySTemem CoNtAgRIP®

Technologia DigAfix®
Konstrukcja podeszwy jest oparta na ny-
lonowym zagłębieniu w okolicach pięty, 
które zapewnia stopie stabilność a kon-
strukcji wytrzymałość. Pod pianką eVA 
znajduje się druga nylonowa wkładka sta-
bilizująca pozostałą część stopy. Antypośli-
zgowy kształt bieżnika poprawia przyczep-
ność, a system flex z optymalnym roz-
mieszczeniem korków w podeszwie wspie-
ra ruch stopy na linii od pięty do palców.
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stabilizator pięty (3)

pianka EVA 

nylonowa wkładka na całej powierzchni 
podeszwy z podporą stawu (1  + 2)  

bieżnik w technologi Contagrip® (4)
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haki i przelotki wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Ulepszony system sznu-
rowania meindl zapewnia ułatwione 
przesuwanie sznurowadeł, haki posia-
dają zaokrąglone końcówki dla lepszej 
ochrony.

Końcówki nowych haków są zagięte 
do wewnątrz, wskutek czego prawdo-
podobieństwo zahaczenia jednym bu-
tem o drugiego zostało wykluczone.

Optymalna amortyzacja na powierzchni całej wkładki.

Pianka SOfT PrINT jest umieszczona bezpośrednio na warstwie z po-
laru. Bezklejowe połączenie obu materiałów zapewnia właściwy prze-
pływ wilgoci na zewnątrz.

WKłAdKA AIR-ACtIvE®  SOfT PrINT

Cztery szwy zapewniają butom wyjąt-
kową trwałość. Aby chronić je przed 
przetarciem skóra pod nimi jest 
przetłoczona, co ogranicza ryzyko ich 
mechanicznego uszkodzenia.

hak blokujący
Bezpieczne krawędzie.

hak blokujący zatrzymuje przesuwanie się sznurowadła.

POCzWórNe SzyCIe

zeWNęTrzNe elemeNTy

stabilizator pięty (3)

nylonowa wkładka na całej powierzchni 
podeszwy z podporą stawu (1  + 2)  
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SAFARI MID 
Art.-Nr 2885

But wykonany ze skóry welurowej, hydrofobowej,  
wstawki z Cordury dodatkowo wzmocnione są wełnianą 
podszewką. materiał ten posiada właściwości stabilizu-
jące nie blokując przy tym oddychalności materiału 
wierzchniego odpornego na otarcia. But przeznaczony 
do działań w terenach pustynnych, w kolorze piasko-
wym,  posiada system dwustrefowego wiązania, sznu-
rowanie buta obejmuje obszar od palców do góry cho-
lewki, co gwarantuje dobrą stabilizację stóp o różnej 
szerokości.

WyśCIółKA

Clima

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active® 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Welur/Cordura

POdeSzWA

meindl multigrip®

PIelęGNACJA

meindl Wet - Proof

WAGA

650 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

3,5 - 12

6
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DESERt FoX 
Art.-Nr 2861
model przeznaczony do działań w terenach pustynnych 
i górskich, wykonany z materiałów o wysokich parame-
trach oddychających i odpornych na ścieranie, wstawki 
z Cordury dodatkowo wzmocnione są wełnianą pod-
szewką. materiał ten posiada właściwości stabilizujące 
nie blokując przy tym oddychalności materiału wierzch-
niego. do zszywania zastosowano specjalne nici nylono-
we, które są zatopione w wyżłobionych miejscach w 
skórze, specjalna wyściółka Clima odprowadza szybko 
wilgoć na zewnątrz. But posiada system dwustrefowego 
wiązania.

WyśCIółKA

Clima

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active® 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Welur/Cordura

POdeSzWA

meindl mTh® multigrip®, 

PIelęGNACJA

meindl Wet - Proof

WAGA

670 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

3,5 - 12

7
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EAgLE 
Art.-Nr 3660

Obuwie przeznaczone do działań w zmiennych warun-
kach. Wykonany z materiałów o wysokich parametrach 
oddychających i hydrofobowych. Posiada membranę  
GOre-Tex®. Podeszwa o właściwościach antystatycz-
nych, olejoodpornych, benzynoodpornych oraz kwasood-
pornych. Sposób wiązania składa się z przelotek w dolnej 
części cholewki, systemu stabilizującego w środkowej 
części, oraz haków w jej górnej części. rozwiązania te 
zapewniają optymalne sznurowanie i dopasowanie buta 
do stopy. 

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra/Cordura

POdeSzWA

meindl mTh multigrip® 

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

720 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

KAMPFStIEFEL LEICHt 
Art.-Nr 3673

Uniwersalny model buta firmy meindl przeznaczony do 
działań w zmiennych warunkach, w terenie miejskim jak 
i terenie niezurbanizowanym. Wykonany ze skóry byczej 
oraz z dodatkami Cordury o wysokich parametrach od-
dychających i hydrofobowych. But posiada system dwu-
strefowego wiązania. Podeszwa multigrip zapewnia wy-
soki komfort, przyczepność oraz wytrzymałość podczas 
długiego okresu użytkowania.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active® 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra/Cordura

POdeSzWA

meindl mTh® multigrip®, 

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

780 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 14
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MX1 
Art.-Nr 3634
But przeznaczony do działań w zmiennych warunkach, 
wykonany z materiałów o wysokich parametrach oddy-
chających, hydrofobowych, bardzo dobra przyczepność 
podeszwy, but lekki, gwarantuje bardzo dużą stabilność. 
Posiada system stabilizujący w środkowej części cho-
lewki.

WyśCIółKA

Clima

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra/Cordura

POdeSzWA

meindl mTh multigrip®

PIelęGNACJA

meindl Wet - Proof & Sportwax

WAGA

600 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

JUNgLE 
Art.-Nr 3677
model buta firmy meindl Jungle Boot jest specjalnie 
opracowany na długie operacje w gorącym i wilgotnym 
klimacie w zakresie temperatur od +10 - + 40 °C.  
w terenie wilgotnym i mokrym. But Jungle zapewnia 
szybkie odprowadzenie wody na zewnątrz, poprzez otwo-
ry znajdujące się w dolnej części cholewki. Podeszwa  
o specjalnym profilowanym bieżniku charakteryzuje się 
bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni metalo-
wych oraz do innych powierzchni o charakterze grunto-
wym.

WyśCIółKA

Air-mesh wysoce oddychająca

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Perforowana, powierzchnia nylonowa w postaci 
marszczonej siatki o budowie otwartej.

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra/Cordura

POdeSzWA

Vibram

PIelęGNACJA

meindl Wet - Proof & Sportwax

WAGA

670 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5,5 - 13

Otwory w dolnej części 
cholewki, odprowadzają 
wodę i wilgoć na zewnątrz 
buta.

9
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NoRDKAP PRo gtX 
Art.-Nr 7763

But przeznaczony do użytkowania w ekstrymalnie niskich 
temperaturach. dodatkowa ochrona stóp dzięki zasto-
sowaniu wewnętrznego, wyjmowanego buta z futra ja-
gnięcego. dzięki rewolucyjnej kontrukcji cholewki, mem-
bramie GOre-Tex i najwyższej jakości ocieplinom, buty 
doskonale chronią przed wychłodzeniem nawet w tem-
peraturze do -35°C i gwarantują użytkownikowi nieprze-
makalność podczas całego okresu użytkowania butów.

WyśCIółKA

GOre-Tex® z ociepliną + wyciągany  
but z futra jagnięcego

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Wełna jagnięca 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra / Cordura

POdeSzWA

Vibram

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

990 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

AttACK 
Art.-Nr 3730

Przeznaczone do działań w terenie zurbanizowanym. But 
o lekkiej konstrukcji, wykonany z materiałów o wysokich 
parametrach oddychających, hydrofobowych.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl multigrip®

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

690 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 14

–35° *

wyjmowany but
wewnętrzny 
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BLACK CoBRA 
Art.-Nr 3742
model buta przeznaczony do działań w terenie zurbani-
zowanym o lekkiej konstrukcji, posiadający specjalną 
sportową podeszwę CONTAGrIP®, wykonany z materia-
łów o wysokich parametrach oddychających, hydrofobo-
wych. W górnej części buta występują punktowo przy-
klejone poduszki z pianki, co poprawia komfort noszenia. 
Podeszwa o wysokiej przyczepności i odporności na 
poślizg we wszystkich pomieszczeniach, oraz w zróżni-
cowanym terenie miejskim, posiada właściwości olejo-
odporne i benzynoodporne. Podeszwa wysokiej jakości, 
charakteryzuje się unikalnym połączeniem z cholewką 
w strefie pięty, co powoduje jeszcze większą wytrzyma-
łość i stabilność.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra/Cordura

POdeSzWA

meindl Contagrip®

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

550 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 12

PoLICE tRECK 
Art.-Nr 3738
But przeznaczony do działań w terenie zurbanizowanym, 
posiadający specjalną podeszwę Comfortwalker®, wyko-
nany z materiałów o wysokich parametrach oddychają-
cych, hydrofobowych. But o nowoczesnym designie, 
amortyzacja podeszwy eVA zapewnia pełną ochronę 
stopy oraz doskonałe tłumienie. Poduszki z pianki punk-
towo przyklejone do górnej części cholewki, na języku 
i kołnierzu poprawiają komfort noszenia butów. 

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra bydlęca

POdeSzWA

meindl Comfortwalker®, antystatyczna,  
olejoodporna, benzynoodporna, kwasoodporna

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

550 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

lAdy 3,5 - 9   meN 6 - 15

11
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ARMy goRE 
Art.-Nr 4510

To model obuwia przeznaczony do działań w terenie 
górskim, wykonany z materiałów o wysokich parame-
trach oddychających i hydrofobowych. Oferuje bardzo 
dobrą stabilność i doskonałe dopasowanie się do stopy, 
kołnierz buta wykonany z miękkiej skóry co poprawia 
komfort użytkowania.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active® 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl dUO-dUr multigriff®

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

880 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

ISLAND PRoFESSIoNAL 
Art.-Nr 3524

But przeznaczony do działań w ekstremalnym terenie  
górskim, z gumowym otokiem chroniącym skórę cho-
lewki przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonany 
jest z materiałów o wysokich parametrach oddychają-
cych, hydrofobowych, posiada wzmacniane noski, sys-
tem wiązania diGAfIx® i mocne 4 ściegowe szwy bocz-
ne. miękkie zakończenie kołnierza cholewki poprawia 
komfort użytkowania. But posiada system dwustrefowe-
go wiązania.

WyśCIółKA

GOre-Tex® + system mfS memory foam System

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl multigriff® firmy Vibram

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

880 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

®
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BUT PrzySTOSOWANy dO rAKóW 
PółAUTOmATyCzNyCh

HIMALAyA NoIR 
Art.-Nr 3679
But przeznaczony do działań w górzystym i skalistym 
terenie, przystosowany do mocowania raków półauto-
matycznych, wykonany z materiałów o wysokich para-
metrach oddychających, hydrofobowych, charakteryzu-
jący się bardzo dobrą przyczepnościa w każdym terenie, 
posiada system dwustrefowego wiązania.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®, posiadająca dodatkową  
amortyzacje piety (shock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl multigrip® firmy Vibram

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

850 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 12

PERFoRMANCE 
Art.-Nr 3540
Od wielu lat popularny wśród wielu armii but zimowy, 
przeznaczony do działań w płaskim, górzystym i skali-
stym terenie, na mokrą i zmienną pogodę, wykonany 
z materiałów o wysokich parametrach oddychających, 
hydrofobowych, posiada gumowy otok chroniący skórę 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kołnierz buta wy-
konany z miękkiej skóry poprawia komfort noszenia. But 
posiada system dwustrefowego wiązania.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl multigrip® firmy Vibram

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

900 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 14

®

13
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RIB PERFoRMANCE 
Art.-Nr 3521

But przeznaczony do działań w górzystym i skalistym 
terenie, wykonany z materiałów o wysokich parame-
trach oddychających, hydrofobowych, posiada gumowy 
otok chroniacy skórę cholewki przed uszkodzeniami me-
chanicznymi. Posiada wyjmowaną ocieplaną wkładkę  
z membraną GOre-Tex®. Podeszwa o właściwościach 
antystatycznych, olejoodporna.

WyśCIółKA

GOre-Tex® / Clima

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl davos

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

1050 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

RIB LEICHt 
Art.-Nr 3523

Idealny do wszechstronnych działań - w strefach pogody 
zimnej i mokrej oraz w warunkach pogody ciepłej i su-
chej, wykonany z materiałów o wysokich parametrach 
oddychających, hydrofobowych. But posiada system 
dwustrefowego wiązania, wyjmowany drugi, ocieplający 
„but”, który posiada GOre-Tex®, but w podeszwie posia-
da dodatkową amortyzację piety.

WyśCIółKA

GOre-Tex® / Clima

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®, posiadająca dodatkową amortyzacje 
pięty (shock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, Cordura

POdeSzWA

meindl multigrip® mTh®

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

970 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 12
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ARMy PRo 
Art.-Nr 4530
model przeznaczony do działań w terenie górskim, wy-
konany z materiałów o wysokich parametrach oddycha-
jących i hydrofobowych. But oferuje bardzo dobrą sta-
bilność i doskonałe dopasowanie się do stopy, kołnierz 
buta wykonany z miękkiej skóry poprawia komfort  
noszenia, posiada system dwustrefowego wiązania.

WyśCIółKA

GOre-Tex® Performance Comfort footwear

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl dUO-dUr multigriff®

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

965 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

tAIgA PRoFESSIoNAL 
Art.-Nr 3525
But przeznaczony do działań w górzystym i skalistym te-
renie, wykonany z materiałów o wysokich parametrach 
oddychających, hydrofobowych posiada właściwości ter-
moizolacyjne. doskonale dopasowywuje się do stopy.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®, posiadająca dodatkową  
amortyzacje pięty (shock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl multigriff® firmy Vibram, 

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

950 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

4 - 12

15
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CoMBAt S3 
Art.-Nr 3501

Trzewik ochronny, wykonany z materiałów o wysokich 
parametrach oddychających, hydrofobowych, posiada 
właściwości termoizolacyjne, szwy w tylej części buta, 
w strefie pięty 4 ściegowe, posiada system dwustrefo-
wego wiązania, górna część cholewki, wykończona mięk-
ką skórą, co poprawia komfort noszenia. But posiada 
gumowy otok zabezpieczający skórę przed przetarciami.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®, posiadająca dodatkową amortyzacje 
piety (shock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl davos, posiada wkładkę antyprzebiciową 
stalową, olejoodporną, benzynoodporną, 

antystatyczną

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

950 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 12

BERgSCHUH S3 
Art.-Nr 3502

But ochronny, budowa cholewki lekko pochylona do tyłu, 
aby zabezpieczyć ścięgno Achillesa, wykonany z materia-
łów o wysokich parametrach oddychających, hydrofobo-
wych, posiada właściwości termoizolacyjne.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active®, posiadająca dodatkową amortyzacje 
piety (shock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl davos posiada wkładkę antyprzebiciową  
stalową, olejoodporną, benzynoodporną, 

antystatyczną

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

900 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

5 - 13
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WACHDIENSt gtX 
Art.-Nr 3688
But niski, wykonany z materiałów o wysokich parame-
trach oddychających, hydrofobowych. Idealny dla miej-
skich służb mundurowych. Podeszwa Comfortwalker® 
odporna na działanie olei i benzyn. Posiada właściwości 
antystatyczne. 

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Skórzana wkładka posiadająca dodatkową 
amortyzację pięty (shock absorber), 

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra licowa, bydlęca

POdeSzWA

meindl Comfortwalker®, antystatyczna,  
olejoodporna, benzynoodporna, kwasoodporna

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

550 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 14

vAKUUM MEN gtX 
Art.-Nr 2844
model buta przeznaczony jest do działań w terenie gór-
skim. Posiada szeroki otok gumowy na łączeniu pode-
szwy z cholewką, w celu dodatkowego zabezpieczenia 
skóry przed uszkodzeniami mechanicznymi, but posiada 
membranę GOre-Tex® oraz piankę memory foam Sys-
tem Vakuum® na całej powierzchni buta, która pod 
wpływem ciepła dokształca się do stopy, obuwie posiada 
także system dwustrefowego wiązania oraz system di-
GAfix. Główną zaletą tego modelu jest wygoda oraz 
komfort użytkowania.

WyśCIółKA

GOre-Tex®

WKłAdKA WeWNęTrzNA

Air–Active® Vakuum, posiadająca dodatkową, 
amortyzacje piety (shwwock absorber)

mATerIAł zeWNęTrzNy

Skóra Nubuk

POdeSzWA

meindl multigriff® 2 firmy Vibram

PIelęGNACJA

meindl Conditioner & Proofer

WAGA

800 g (rozmiar 8)

rOzmIAry

6 - 12

®

17



18

Trekking
Kod

9681-01 black
9681-03 grey

9681-49 navy blue
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

68% poliester/Coolmax
26% bawełna
4% poliamid
2% elastyna

Użycie
buty trekkingowe

Dodatki
anatomiczny ścieg, włókna »Co-
olmax« dla uczucia świeżości, 
suchości i komfortu

magic lady
Kod

9687-44 silver
Rozmiary

36–39 • 40–43
Materiał

60% poliester/dri-release
30% bawełna

8% poliamid/Skinlife
2% elastyna

Użycie
turystyka piesza, spacer,  

na co dzień, podróże
Dodatki

anatomiczny ścieg, antybakteryj-
ne włókna »Skinlife« zatrzymują 
powstawanie przykrego zapa-
chu, „dri-release„ – dla świeżo-
ści, suchości i ograniczeniu 
nieprzyjemnego zapachu

magic
Kod

9686-01 black
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

60% poliester/dri-release
30% bawełna

8% poliamid/Skinlife
2% elastyna

Użycie
turystyka piesza, spacer,  

na co dzień, podróże
Dodatki

anatomiczny ścieg, antybakteryj-
ne włókna »Skinlife« zatrzymują 
powstawanie przykrego zapa-
chu, „dri-release” – dla świeżo-
ści, suchości i ograniczeniu nie-
przyjemnego zapachu

xO
Kod

9694-01 black
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

68% poliester/dri-release
12% bawełna

18% poliamid/Skinlife
2% elastyna

Użycie
turystyka piesza, spacer,

na co dzień, podróże
Dodatki

anatomiczny ścieg, antybakteryj-
ne włókna »Skinlife« zatrzymują 
powstawanie przykrego zapa-
chu, „dri-release” – dla świeżo-
ści, suchości i ograniczeniu nie-
przyjemnego zapachu

revolution
Kod

9682-03 grey
9682-31 anthracite/yellow

Rozmiary
36–39 • 40–43 • 44–47

Materiał
54% poliester/dri-release

26% wełna jagn./merino
10% bawełna
8% poliamid
2% elastyna

Użycie
turystyka piesza, trekking,  

wyprawy górskie
Dodatki

anatomiczny ścieg, odpowied-
nie dla butów meindl z Gore-
-Tex® i linii AIr reVOlUTION® 
„dri-release” – dla świeżości, 
suchości i ograniczeniu nie-
przyjemnego zapachu

revolution lady Pro
Kod

9672-05 natural/mango
Rozmiary

36–39 • 40–43
Materiał

38% polyester/dri-release
32% polyamide

21% lambs wool/merino
7% cotton
2% elastic

Użycie
turystyka piesza, trekking,  

wyprawy górskie
Dodatki

anatomiczny ścieg, odpowiednie 
dla butów meindl z Gore-Tex®  
i linii AIr reVOlUTION® „dri-re-
lease”, wyraźna dodatkowa wy-
ściółka wzdłuż goleni, pluszowa 
podeszwa z opatentowanymi 
kanalikami wentylacyjnymi

Hunting
Kod

9684-35 loden
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

48% wełna jagnięca/wełna 
merino

40% poliester/Thermolite®
10% poliamid
2% elastyna

Użycie
polowania

Dodatki
anatomiczny ścieg,  

zastosowanie wełny merynosa 
oraz technologii Thermo lite  

sprawiają, że skarpetki  
są wyjątkowo ciepłe oraz 

miękkie

revolution Pro
Kod

9673-01 black/anthracite
9673-03 grey/orange

Rozmiary
36–39 • 40–43 • 44–47

Materiał
38% polyester/dri-release

32% polyamide
21% lambs wool/merino

7% cotton
2% elastic

Użycie
turystyka piesza, trekking,  

wyprawy górskie
Dodatki

anatomiczny ścieg, odpowiednie 
dla butów meindl z Gore-Tex®  
i linii AIr reVOlUTION® „dri-re-
lease„, wyraźna dodatkowa wy-
ściółka wzdłuż goleni, pluszowa 
podeszwa z opatentowanymi 
kanalikami wentylacyjnymi
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hunting long
Kod

9685-35 loden
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

60% wełna jagn./merino
30% poliester/Thermolite®

8% poliamid
2% elastyna

Użycie
polowania

Dodatki
anatomiczny ścieg,  

zastosowanie wełny merynosa 
oraz technologii Thermo lite  

sprawiają, że skarpetki  
są wyjątkowo ciepłe oraz 

miękkie

Winter men
Kod

9697-78 red/black
Rozmiary

36–39 • 40–43 • 44–47
Materiał

70%owcza wełna
16% Polyacryl Thermo-Socks-

-System®
11% poliamid
2% elastyna

Użycie
turystyka piesza, trekking, 

sporty zimowe
Dodatki

anatomiczny ścieg, Thermo-
-Socks-System® gwarantuje 
komfort termiczny, wyraźna 
dodatkowa wyściółka wzdłuż 
goleni

za wygodę butów – oprócz materiałów zewnętrznych i wyściółki – odpowiada również wkładka. Pomimo tego, że nie jest widoczna, 
to bardzo ważny element całego buta. Jej funkcje, to amortyzacja oraz transport wilgoci na zewnątrz, jak najdalej od stopy. 
Poniżej możesz wybrać wkładkę odpowiadającą najlepiej Twoim potrzebom.

Wkładka Air-Active®

Art.-Nr. 9702-99

Wkładka Air-Active – wykonana z 
materiału Vildona Air drysole, któ-
ra pochłania i magazynuje pot, 
wkładki z tej włókniny schną szyb-
ciej niż standardowe materiały, 
możliwość pranie w 30°C, wkładka 
w strefie pięty posiada dodatkowo 
amortyzator wstrząsów, co powo-
duje lepszy komfort użytkowania.

Wkładka Jungle

Art.-Nr. 9713-99

Wkładka wykonana jest z zamknię-
tej, perforowanej pianki. Budowa 
wkładki zapewnia szybkie odpro-
wadzanie wody i wilgoci do otwo-
rów znajdujących się w dolnej 
części cholewki i dalej na zewnątrz 
buta. dodatkowo wyposażona jest 
w w tzw. pochłaniacz wstrząsów 
na pięcie, co powoduje lepszy kom-
fort chodzenia.

Wkładka Rib

Art.-Nr. 9712-99

W modelach butów rib Perfor-
mance oraz rib leicht zastosowa-
na została wkładka Vakuum, która 
jest wykonana z termokształtowal-
nej pianki Vakuum mfS, która pod 
wpływem ciepła dopasowywuje się 
do kształtu stopy, a od spodu do-
datkowo pokryta jest warstwą 
stabilizująco-ocieplającą, z dużą 
ilością otworów, które odprowa-
dzają wilgoć.

Wkładka vakuum

Art.-Nr. 9707-99

Wkładka Vakuum wykonana jest  
z termokształtowalnej pianki Vaku-
um mfS, która pod wpływem cie-
pła dopasowywuje się do kształtu 
stopy. Od spodu wkładka posiada 
liczne kanaliki odprowadzające 
nadmiar wilgoci.

WKŁADKI STOSOWANE W BUTACH TAKTYCZNYCH
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Żywotność obuwia jest uzależniona od odpowiedniej pielęgnacji. do każdej pary butów dołączona jest specjalna ulotka 
z instrukcją lub odpowiednia informacja umieszczona na opakowaniu. metoda pielęgnacji różni się w zależności od modelu 
i z tego względu na butach obok znaku rozmiaru są wytłoczone odpowiednie symbole od I do IV. Odpowiednia konserwacja 
obuwia stanowi warunek naszej gwarancji. Przy zakupie obuwia zalecamy stosowanie odpowiednich środków impregnujących 
firmy meindl dla optymalnej ochrony.

środek przeznaczony do butów ze skóry które posiadają membranę Gore-
Tex. Preparat posiada dodatek wosku który odpowiada za nawilżanie skóry 
cholewki. dzięki temu rozwiązaniu, środek oprócz impregnacji zapewnia 
również konserwację.

Art.-Nr. 9777-99  125 ml

Conditioner & Proofer

Wosk jest przeznaczony głównie o impregnacji butów ze skóry nawilżanej/
natłuszczanej posiadających również skórzaną wyściółkę. można go również 
stosować do konserwacji butów z nienatłuszczanego nubuku, jednak może 
to prowadzić do jego nabłyszczenia, ciemnienia i utraty pierwotnej struktury.

Sportwax

Art.-Nr. 9550-99  30 g. Art.-Nr. 9770-99 100 g.

Impregnat w spray-u przeznaczony do butów z weluru i cor-dury z wyściółką 
Gore-Tex. Atomizer nakłada preparat nie ograniczając działania membrany 
i sprawia, że zewnętrzne materiały cholewki posiadają ograniczoną 
właściwość chłonięcia wilgoci.

Art.-Nr. 9780-99  125 ml

Wet Proof

środek przeznaczony do czyszczenia butów wewnątrz. Pozwala pozbyć się 
z buta kryształków soli, które pochodzą z potu. Preparat należy wymieszać 
z wodą i przy użyciu szmatki/miękkiej szczotki przepłukać buty w środku.

Art.-Nr. 9778-99 100 ml

Cleaner In & out

Sznurowadła dostępne są w czterech długościach i kilku wersjach kolorystycznych. zastosowane materiały są hydrofobowe 
oraz charakteryzują się dużą wytrzymałością.

ArT.-Nr. SZN/180
długość: 180 cm

zastosowanie: uniwersalne

ŚrODKI KONSErWUjąCE

SZNUrOWADŁA

ArT.-Nr. SZN/190
długość: 190 cm

zastosowanie: desert fox

ArT.-Nr. SZN/170
długość: 170 cm

zastosowanie: Safari mid

ArT.-Nr. SZN/200
długość: 200 cm

zastosowanie: uniwersalne
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Buty trekkingowe są niczym dobry przyjaciel w 
długiej drodze. Jednakże aby tak było, należy 
przestrzegać kilku istotnych reguł.
PAmIęTAJ!
• Czyść buty po każdym użyciu. Aby but długo  
 służył, potrzebuje właściwej pielęgnacji. do pod 
 stawowego czyszczenia wystarczy tylko szczotka  
 i czysta woda.
•  Pierz również wkładki np. w pralce w tempera-  
 turze 30°C lub w przypadku, gdy jest ona  
 zrobiona ze skóry - ręcznie. W pocie człowieka  
 znajdują się kryształki soli, które powinny zostać  
 usunięte. Sól usztywnia skórę i czyni ją łamliwą.
• Należy myć również wewnętrzną cześć buta, aby 
 usunąć nagromadzoną sól. Użyj do tego szczotki  
 i czystej wody.
• Buty powinny być suszone w miejscu przewiewnym  
 i nie za ciepłym. Podstawowa reguła to: dobre rzeczy  
 potrzebują czasu.
• Aby zachować wodoodporność, potrzebna jest  
 odpowiednia impregnacja i woskowanie obuwia.  
 Spraye impregnacyjne to nie środki czystości  
 w klasycznym tego słowa znaczeniu, tylko produkty  
 gwarantujące wodoszczelność obuwia.
• Skóra powinna być pielęgnowana odpowiednimi  
 środkami (patrz strona z impregnatami). 
• Aby zaczepy i oczka nie rdzewiały powinny być  
 woskowane lub nacierane np. wazeliną. Sprawdzaj  
 także sznurowadła, aby w trasie nie uległy  
 niespodziewanemu przetarciu.
•  Podczas konserwacji obuwia sznurowadła powinny  
 zostać wyciągnięte z butów. Konserwacja  
 szczególnie ważna jest w obszarze języka buta,  
 gdyż właśnie tam skóra jest cienka i wyjątkowo  
 narażona na działanie wilgoci.
• Buty przechowuj stosując odpowiednie wieszaki do  
 butów, najlepiej wykonane z drewna cedrowego.  
 dzięki takiemu postępowaniu buty utrzymują dłużej  
 właściwą formę, niezależnie od tego czy są to buty  
 trekkingowe, czy też noszone na co dzień.

UNIKAJ!
• Używania wysokociśnieniowych środków do czysz- 
 czenia obuwia. Powodują one zniszczenie  
 zewnętrznej warstwy  skóry.
• Prania butów w pralce. Ciepła woda i proszki do prania  
 powodują bowiem wysychanie skóry.
• Suszenia butów przy kaloryferze, piecu, ogniu,  
 na prażącym słońcu lub przy innym źródle ciepła.  
 Powoduje to łamliwość skóry i uszkadza buty.
• Pakowania obuwia zbyt szczelnie. Skóra musi  
 oddychać i pod wpływem niekorzystnych warunków  
 otoczenia może np. pleśnieć.
• Używania kwasów lub innych żrących substancji, aby  
 usunąć trudne zabrudzenia z powierzchni buta.
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Jak zakupić właściwe obuwie?
Buty kupuj w specjalistycznym sklepie. Tylko tam handlowcy dysponują 
wiedzą pozwalającą właściwie doradzić klientowi oraz dużym wyborem 
różnych modeli. 

Najlepiej udać się do sklepu po południu, ponieważ stopy - podob-
nie jak na wycieczce - z upływem dnia nieco puchną. W ten sposób 

możnawłaściwie przymierzyć obuwie.

Poniżej wymienimy istotne elementy, które należy wziąć 
pod uwagę podczas kupna obuwia:
• Skarpetki
 Nowe buty należy przymierzać zawsze w skarpetach, które  
 następnie będą używane w trakcie wycieczki. Skarpety w zależności  
 od grubości, znacząco wpływają na objętość jak i na długość stopy.  
 W celu uzyskania optymalnej klimatyzacji stopy, zaleca się skarpety  
 oddychające, a w szczególności do obuwia z GOre-Tex.
• Wielkość
 Nie upieraj się przy „swojej” wielkości buta! rano stopy są mniejsze,  
 a wraz z upływem lat zmniejsza się sklepienie. Poza tym nie  
 wszystkie „kopyta“ są tej samej wielkości. Przede wszystkim but nie  
 może być za mały. W razie wątpliwości wybierz buty nieco większe.

• Sznurowanie
 Piętę docisnąć do tyłu, ustawić dobrzejęzyk i zastosować sznurowanie  
 dwustrefowe: 
  W przypadku wychodzenia pod górę dolny obszar 
  do haczyków (strefa I) zasznurować mocno,  
  cholewkę (strefa II) luźniej w celu zwiększenia ruchliwości.  
  do schodzenia a góry cholewę zasznurować mocniej,  
  zwłaszcza w rejonie kostki.

• dopasowany kształt
 Czy pięta dobrze siedzi? Czy w butach stoi Ci się wygodnie?  
 Czy uciskają palec? Obowiązuje jedna surowa zasada: W pasującym  
 bucie z przodu jest jeszcze około 1 cm luzu (spróbuj palcem)!
• Próba chodzenia
 Przespaceruj się w nowych butach po sklepie. Obuwie, któgo zakup  
 rozważasz powinno znajdować się na nodze przynajmniej przez  
 10 minut, żeby cholewa i podkładka dopasowały się do nogi. Przy  
 wychodzeniu pod  górę pięta musi być dobrze trzymana, natomiast  
 przy schodzeniu palec nie może dobijać do czubka buta. Stosując  
 sznurowanie dwustrefowe możesz dobrze dopasować i umocować  
 buty.
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tabela rozmiarów

UK EURo US cm.

3,5 36 5,5 22,8

4,5 37,5 6,5 23,9

5 38 7 24,3

5,5 39 7,5 24,7

6 39,5 7 25,2

6,5 40 7,5 25,6

7 40,5 8 26

7,5 41 8,5 26,4

8 42 9 26,8

8,5 42,5 9,5 27,2

9 43 10 27,7

9,5 44 10,5 28,1

10 44,5 11 28,5

10,5 45 11,5 28,9

11 45,5 12 29,3

11,5 46 12,5 29,7

12 47 13 30,2

12,5 47,5 13,5 30,6

13 48 14 31


