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Zacznij jeździć efektywnie, wybierając odpowiednią parę butów. FLR powstał z intensywnej
pasji do jazdy na rowerze, starając się zapewnić wszystkim rowerzystom okazję do
wykraczania poza ich aspiracje i osiągania coraz wyższych celów. Każdy but jest
zaprojektowany w ścisłej współpracy z profesjonalnymi rowerzystami na całym świecie. Ich
łączna wiedza wpłynęła na projekt i rozwój technologii oraz materiałów, aby zapewnić
lepszy komfort i maksymalną wydajność, aby pokonać granice każdej jazdy. Twój komfort
i wyniki zależą bezpośrednio od wyboru buta.

PODESZWY SZOSOWE

PODESZWY MTB

Podeszwa R500 Road Carbon Elite Level

Podeszwa M550 MTB Carbon Elite

Podeszwa R500 Road Carbon jest specyficznie zaprojektowana dla zawodników,
dla których dopasowanie, funkcjonalność i wydajność mają kluczowe znaczenie. Są sztywniejsze i lżejsze, niż inne podeszwy i dzięki temu zapewniają silniejszy
i skuteczniejszy nacisk pedału. But jest bardzo lekki, a duży przedni port zapewnia dodatkową wentylację. Wyposażona w antypoślizgową wkładkę i stopnie do
bezpiecznego chodzenia. Posiada standardowy wzór wiercenia trzech otworów
i nadrukowaną boczną i przednią / tylną skalę do właściwego ustawienia bloków.

M550 wykonana w pełni z włókna węglowego. Zaprojektowana dla
wymagających kolarzy, dla których oprócz wyników liczy się również komfort.
Pozwala na niewielkie ugięcie w palcach, podczas gdy reszta zachowuje
wyjątkową sztywność i przekazuje moc przez cały korpus buta. Charakteryzuje
się dużą trwałością. Bieżniki zaprojektowano z myślą o wysokiej przyczepności
na te sekcje szlaku, gdzie nie daje się jechać i trzeba podprowadzić rower.
Gumowe elementy bieżnika można w razie potrzeby wymienić. Dodatkowo
posiada standardowe otwory na bloki wraz z nadrukiem ułatwiającym ich
regulację.

Wskaźnik sztywności 14

Wskaźnik sztywności 14

Podeszwa R350 Road Carbon Pro Level

Podeszwa M350 MTB Carbon Pro Elite

R350 ma na celu spełnienie wymagań entuzjastów rowerowych i pomoc
w zwiększeniu wydajności na treningu lub wyścigu. Podeszwa R350 posiada insert
z 100% włókna węglowego wtopionego w włókno szklane. Zapewnia sztywne, mocne
i wydajne pedałowanie, a dodatkowo jeszcze pozwala na elastyczność. R350
dla dodatkowej wentylacji jest wyposażony w duży przedni port oraz w dwa
antypoślizgowe stopnie do bezpiecznego chodzenia.

M350 ma na celu spełnienie wymagań entuzjastów kolarstwa i pomoc
w zwiększeniu wydajności na treningu lub podczas wyścigu. Podeszwa posiada
insert ze 100% włókna węglowego wtopionego w włókno szklane, która zapewnia
sztywne, mocne i wydajne pedałowanie, a dodatkowo pozwala na elastyczność.
Agresywne elementy bieżnika w dwóch gęstościach zapewniają doskonałą
przyczepność w terenie i oferują większą odporność na zużycie, niż tradycyjne
elementy z nylonu.

Wskaźnik sztywności 11

Podeszwa R250 Road Entry Level

Podeszwa M250 MTB

R250 to trwałość, wydajność i komfort bez żadnych kompromisów dostępne
dla początkujących kolarzy. Podeszwa z włókna szklanego oferuje idealne
połączenie sztywności, wagi i komfortu, zapewniając doskonały transfer mocy.
Wykorzystuje wzór trzech 12-milimetrowych otworów dla zgodności z obydwoma
systemami: Look i Shimano. But oferuje teraz 5mm zakres regulacji bloku, jak
również posiada punkt odniesienia Look Memory Eyelet, aby umożliwić wymianę
bloku Look bez zmiany jego położenia. Posiada duży przedni port dla dodatkowej
wentylacji i wyposażony jest w dwa antypoślizgowe bieżniki do bezpiecznego
i stabilnego przemieszczania się.

M250 została zaprojektowana, aby zmaksymalizować stabilność w każdych
warunkach pogodowych. M250 jest wykonana ze wzmacnianego nylonu, który
pozwala na bardziej agresywne pedałowanie i posiada szeroko rozstawione
elementy bieżnikaz TPU oraz wymienne kolce.

Wskaźnik sztywności 7
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Wskaźnik sztywności 11

Wskaźnik sztywności 7

F-11

Cena: 399,90 zł

Oddychająca wyściółka

Pokrętło i pasek rzepowy
do szybkiego i bezpiecznego zapięcia

Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji

Perforacje zapewniają idealny
klimat wewnątrz buta

Podeszwa R250

White

Buty szosowe
Eleganckie, aerodynamiczne i wygodne, wzorowane na
profesjonalnych butach, to idealne połączenie wydajności,
sztywności i wsparcia na drodze.
F-11 wykorzystuje bezszwową konstrukcję składającą się
z pojedynczego kawałka doskonałej mikrofibry, aby
dostosować się idealnie do kształtu stopy. System sznurowania
wykorzystuje pojedynczy pasek na rzepy i pasek do
bezpiecznego dopasowania w każdym punkcie stopy.
Połączenie nylonowych oczek, perforowanych otworów
i oddychającego języka zapewnia doskonałą wentylację.
F-11 jest wyposażony w podeszwę R250 w celu zwiększenia
wydajności i przeniesienia mocy na pedały bez uszczerbku
na wadze i komforcie.
Oparte na osiągach dzięki profesjonalnemu projektowi, F-11
zadowoli każdego, kto poszukuje swojej ulubionej pary butów.

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana wkładka
z formowanej pianki EVA

Black

Oddychająca wyściółka
Klamra i 2 paski rzepowe
do precyzyjnej regulacji

Paski rzepowe
do łatwego otwierania

Inserty z siatki
dla wentylacji

Podeszwa R250

White

Black/Neon Yellow

Black

Góra: wysokiej klasy,
oddychający syntetyk
z wentylacją z siatki

F-15

Cena: 359,90 zł

Oddychający,
perforowany język

Zatrzaski: kompatybilne
ze wszystkimi
3-śrubowymi systemami

Buty szosowe
Lżejsze, sztywniejsze, bardziej komfortowe F-15 III na pewno
Cię zaskoczą! But zaprojektowano z trzema punktami
zamknięcia. Zapięcie zapadkowe zapewnia precyzyjne
dopasowanie i bezpieczne zamknięcie. Dodatkowe dwa
paski na rzep, jeden w połowie stopy, który jest zgodny
z kształtem stopy i odpowiada za poczucie komfortu, drugi,
dodatkowy pasek ułatwia rozprowadzanie ciśnienia. Zarówno
zapadka, jak i klamra mogą zostać wymienione w razie
potrzeby. Wyposażone w podeszwę R250 zaprojektowaną dla
wsparca całej długości łuku stopy.
Dobrze wyściełany język buta równomiernie rozprowadza
ciśnienie, dwuwarstwowa wkładka kompozytowa absorbuje
wstrząsy a wstawki z nylonowej siatki zapewniają wentylację.
Te wszystkie zalety łączą się aby F-15 III były wyjątkowo
wygodnymi butami do jazdy szosowej. Idealny dla pasjonatów
kolarstwa, którzy wymagają obuwia, które satysfakcjonuje
zarówno ze względu na szczegóły techniczne, jak również
komfort niezbędny do tego, by jazda na rowerze była
przyjemna.

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana wkładka
z formowanej pianki EVA

Zatrzaski: kompatybilne
ze wszystkimi
3-śrubowymi systemami

Góra: wysokiej klasy,
oddychający syntetyk
z wentylacją z siatki
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F-35

Cena: 259,90 zł

Oddychająca wyściółka

Buty szosowe

Oddychający,
perforowany język

Ustawienie wyższego standardu dla obuwia klasy podstawowej
to nasz nowy cel!
F-35 III, są jednocześnie minimalistyczne i klasyczne, a zarazem
posiadają świeży wygląd. Wykonane z giętkiego, wytrzymałego
materiału, który obejmuje stopę niczym druga skóra. Górna
część F-35 III spoczywa na lekkiej podeszwie R250, zapewniając
doskonałe połączenie sztywności przy zachowaniu zgodności
z normami i jest zabezpieczona trzema niskoprofilowymi,
rzepowymi paskami. D-ring głównego paska jest wyprofilowany,
co skutecznie wspomaga wsparcie pięty, środkowy pasek
pozwala na indywidualne dopasowanie objętości buta,
a najmniejszy pasek w okolicy palców zabezpiecza przednią
część stopy. Wstawki z siateczki zapewniają utrzymanie suchych
i świeżych stóp przez długi czas. Wspaniały but w rozsądnej
cenie, który zapewnia wysoką wydajność dla aspirującego
kolarza.

Podeszwa R250
Inserty z siatki
dla wentylacji
Niskoprofilowe paski rzepowe
do łatwego otwierania

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana wkładka
z formowanej pianki EVA

White

Zatrzaski: kompatybilne
ze wszystkimi
3-śrubowymi systemami

Góra: wysokiej klasy,
oddychający syntetyk
z wentylacją z siatki

Black

F-55

Cena: 279,90 zł

Oddychająca wyściółka

Paski rzepowe

XD Knit

Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji

MTB

Super wentylowana i bardzo mocna nylonowa powierzchnia
cholewki XD-KNIT oraz wzmocnienia palców i pięty, chronią
przed trudnym terenem i kamieniami. Zapinanie na 3 rzepy
zapewniają dobre trzymanie stopy. Połączenie oczek
nylonowych, perforowanych otworów i oddychającego języka
zapewnia doskonałą wentylację. Wyjmowana, oddychająca,
wygodna wkładka z tłoczonego EVA.
Nowa podeszwa z wtryskiwanego włókna szklanego, zapewnia
sztywne przenoszenie siły na pedały i ma szeroko rozstawione
wkładki spacerowe z TPU z wyjmowanymi kolcami.

Podeszwa M250

Wzmocniony nosek buta

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana w kładka
z formowanej pianki EVA
Black
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Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami

Góra: wysokiej klasy
wzmacniany
i oddychający nylon

F-70

Cena: 399,90 zł

Oddychająca wyściółka

Pokrętło i pasek rzepowy,
do precyzyjnej regulacji

XD Knit

Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji

MTB

Super wentylowana i bardzo mocna nylonowa powierzchnia
cholewki XD-KNIT oraz wzmocnienia palców i pięty, chronią
przed trudnym terenem i kamieniami. System sznurowania
pozwala na bezpieczne i precyzyjne dopasowanie w każdym
punkcie stopy. Połączenie oczek nylonowych, perforowanych
otworów i oddychającego języka zapewnia doskonałą
wentylację.
Nowa podeszwa z wtryskiwanego włókna szklanego, zapewnia
sztywne przenoszenie siły na pedały i ma szeroko rozstawione
wkładki spacerowe z TPU z wyjmowanymi kolcami.

Podeszwa M250

Wzmocniony nosek buta

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana wkładka
z formowanej pianki EVA

Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami

Góra: wysokiej klasy
wzmacniany
i oddychający nylon

Black
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F-65

Cena: 359,90 zł

Oddychająca wyściółka

Sprzączka i 2 paski rzepowe,
do precyzyjnej regulacji

Elite MTB
Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji
Podeszwa M250

Unowocześniony but F-65 wyposażony jest w wytrzymały,
oddychający i komfortowy wierzch ze wzmocnionym noskiem
w celu ochrony przed kamieniami na szlaku. Dwa rzepy i jedna
zapadkowa klamra zapewniają precyzyjne dopasowanie.
Wyposażony w podeszwę M250, wykonaną z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia doskonały
transfer energii. F-65 pod podeszwą posiada również klocki
o dużej gęstości, które zwiększają przyczepność w terenie,
a także zdejmowane kolce.
Doskonałe podparcie stopy i dobrze wyściełany język
pomagają równomiernie rozprowadzić nacisk na stopę
i pochłaniać wibracje na szlaku.

Wzmocniony nosek buta

Black

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana w kładka
z formowanej pianki EVA

White

Góra: wysokiej klasy
oddychająca mikrofibra
wentylowana
nylonową siatką

F-55

Cena: 259,90 zł

Oddychająca wyściółka

Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami

3 niskoprofilowe paski rzepowe

MTB
Oddychający,
perforowany język

Podeszwa M250

Inserty z siatki
dla wentylacji

Klasyczny, wyczynowy i w przystępnej cenie, F-55 III to ulubiony
na całym świecie but w kolekcji.
Wykonany z giętkiego, syntetycznego materiału z sześcioma
panelami z siatki dla doskonałej wentylacji. Posiada trzy
niskoprofilowe paski na rzep, aby zapewnić precyzyjne
i bezpieczne dopasowanie, które można łatwo regulować
podczas jazdy. Perforowany, ergonomiczny język odprowadza
wilgoć z dala od stopy i zapewnia wyjątkowy komfort.
Wyposażony w podeszwę M250, wykonaną z poliamidu
wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia doskonały
transfer mocy, dwugęstościowe klocki zwiększające
przyczepność w terenie oraz zdejmowane kolce. Doskonałe
podparcie stopy i dobrze wyściełany język pomagają
równomiernie rozprowadzić nacisk na stopę i pochłaniać
wibracje na szlaku.

Wzmocniony nosek buta

White
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Black

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana w kładka
z formowanej pianki EVA

Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami

Góra: wysokiej klasy,
oddychający syntetyk
z wentylacjż z siatki

ENERGY

Cena: 259,90 zł

Oddychająca wyściółka

Sznurowadła z uchwytem

SPORT
Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji
Podeszwa Active

Wzmocniony nosek buta

Black/Neon Yellow

Nie musisz brać ze sobą dodatkowej pary butów na siłownię lub
spontaniczną wyprawę. Energy oferuje najlepsze z obu światów,
dzięki czemu można bez trudu przejść między czynnościami bez
żadnych kłopotów. Zapewnia doskonałe osiągi podczas jazdy
i komfort chodzenia, gdy znajdziesz się poza siodełkiem.
Oddychająca syntetyczna skóra i siatkowe cholewki poprawiają
wentylację i kontrolują wilgoć. Klasyczne sznurowanie zapewnia
bezpieczne dopasowanie i utrzymuje stopy w równowadze
podczas każdego obrotu pedału. Uchwyt sznurowadeł
zapobiega wkręceniu się ich w układ napędowy.
Podeszwa zapewnia idealny balans wagi i stabilności.
Wzmocniona nylonowa płyta wewnętrzna zwiększa wydajność
pedałowania, a środkowa wkładka z pianki EVA i gumowa
podeszwa zwiększają komfort i stabilność w trakcie chodzenia.
Dzięki ukrytym blokom nie ma hałasu ani kontaktu z podłożem
podczas chodzenia, możesz więc nosić swoje Energy przez cały
dzień!

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana w kładka
z formowanej pianki EVA

Black/Gray

Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami

REXSTON

Cena: 259,90 zł
Oddychająca wyściółka
Sznurowadła z paskiem rzepowym

SPORT

Oddychający,
perforowany język

Inserty z siatki
dla wentylacji

FLR debiutuje z butami do turystyki terenowej, Rexston,
z podeszwą zaprojektowaną w celu zwiększenia trakcji,
wytrzymałości i trwałości, aby zapewnić wysoki komfort jazdy.
Wytrzymała cholewka ze wzmocnionym noskiem chroniącym
przed kamieniami, mocną piętą zapobiegającą przesuwaniu
i dużymi otworami zapewniającymi doskonałą wentylację.
Wyposażony w gumową podeszwę STKgrip™, opracowany
w celu zmaksymalizowania kontaktu i przyczepność. Specjalnie
zaprojektowany ochraniacz na kostki zapobiega rozdzieraniu
podeszwy w celu długotrwałego użytkowania i niezawodności.
Rexston oferuje najlepszą podeszwę wykonaną w nowej
technologii do jazdy po szlakach i odkrywania nowego terenu.

Podeszwa AT200

Wzmocniony nosek buta

Black/Neon Yellow

Black/Gray

Oddychająca,
Wyczynowe kopyto
wyjmowana w kładka
z formowanej pianki EVA

Zatrzaski: kompatybilne
z serią C-10 i wszystkimi
2-śrubowymi systemami
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Cena: 399,90 zł
329,90 zł
Zapięcie na 2 paski rzepowe
i klamrę

Góra: wysokiej klasy,
oddychający syntetyk
z wentylacją z siatki

BUSHMASTER pro

Zapięcie na 3 paski rzepowe

BUSHMASTER PRO
BUSHMASTER FREERIDE
Podróżuj na rowerze po nieprzetartych szlakach z naszymi
butami Bushmaster i Bushmaster Pro. Wyposażone w podeszwę
Vibram MTBike, oba modele są specjalnie zaprojektowane do
uprawiania turystyki pieszej i kolarstwa górskiego. Ich gumowa
podeszwa gwarantuje maksymalną ochronę przed poślizgiem
oraz doskonałą przyczepność.
Wyposażone we wzmocnione boczne klamerki, gwarantujące
stabilność na skalistym terenie, a naturalnie miękka guma
zapewnia wygodne dopasowanie i maksymalną absorpcję
wstrząsów.
Podeszwa buta jest wytrzymała, lekka, wykonana z wodoodpornej skóry, ze wzmocnioną strefą palców. Szerokie panele
z nylonowej siatki wspomagają wentylację.
Bushmaster, wyposażono w trzy zapięcia na rzep a Bushmaster
Pro posiada dwa paski na rzep i klamrę z zapadką. Oba buty
posiadają odblaskowe elementy z tyłu zwiększające bezpieczeństwo.

BUSHMASTER

Podeszwa Vibram MTBike

Wykonana z mieszanki gumy Vibram Trek, zapewniająca doskonałą przyczepność w każdym terenie
Jej zalety to: wzmocnione boczne elementy w celu zwiększenia trakcji i stabilności, smukły kształt idealny do rowerów górskich,
linie zgięcia wspomagające chodzenie
Podeszwa Vibram MTB została zaprojektowana tak, aby zaspokoić wymagania entuzjastów kolarstwa, którzy nie mogą ryzykować brakiem przyczepności tylko dlatego,
że lubią zabawę w cięższym terenie.
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