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Baak Dog Walker
allrounDkänga
Kraftig lättviktskänga för alla
årstider.
TE xT & Fo To M aTTI a S KLo c Ka r

En hög känga i svart läder som har stängda hällar så man inte rispar sönder och skadar dynan
på fyrhjulingen eller skotern. Ibland när man går
in ett par nya skor får man ömma fötter och
skavsår, men jag hade inga problem alls med
de här skorna. De formade sig direkt efter mina
fötter och har sedan behållit passformen. Väger
endast 690 gram i storlek 42 och ger ett mycket
bra stöd åt vristen, den styva sulan gör att det
är lätt att gå även i mycket ojämn terräng. Dog
Walker är en italiensk-tysk produkt där samtliga
modeller har ett membran av vattenavvisande
Sympatex och med Vibram-sula. Sympatex är
en vidareutveckling av Gore-Tex vilket medför
en tåligare, smidigare, starkare och mer flexibel
sko. Sympatex är ett material som även går att
lästa ut vid behov vilket man inte kan göra med
Gore-Tex. Vibramsulan ger bra fäste på alla underlag, dämpad för stabilisering av häl och vrist
som ger en avlastad bekväm gång. Köldisolerande PU-mellansula och värmande filtsula.

• Allroundkänga av prima läder som
skyddar mot fukt och kyla.
• Nu med stängda hällor, förhindrar
att av misstag rispa sönder dynan på
fyrhjulingen eller skotern.
• Köldisolerande PU-mellansula och
värmande filtsula.
• Fukttåligt membran i Sympatex.
• Vibramsulan ger bra fäste i alla typer
av terräng.
• Dämpad sula avlastar lederna och
stabiliserar häl och vrist, samt ger
bekväm gång.
• 690 gram i storlek 42.
För mer information besök
www.dog-walker.se

– I våra skor skall man inte ha en massa
strumpor på sig utan det räcker med en vanlig
tunn yllestrumpa, det är luften inne i kängan
som håller dig varm. Hans Hedly från Grossman
som importerar skorna förklarar funktionen.
Följer du skötselråden så förlänger du livslängden på dina Baak Dog Walker skor. Läder är ju
en naturprodukt, för att behålla lädrets mjuka
vattenavstötande egenskaper är det viktigt att
rengöra och impregnera skorna regelbundet,
så håller de mycket längre och fötterna håller
sig torra och varma. Ta bort smuts genom att
rengöra dom med fuktad trasa i ljummet vatten. När man torkar skorna så får det inte ske i
närheten av värmeelement eller öppen spis, inte
heller i starkt solljus. Det bästa är att låta dem
stå och torka över en natt och man kan gärna
stoppa skorna med tidningspapper som drar
ut vatten och fukt inifrån. Se till att skorna och
strumporna är riktigt torra innan du tar på dom.
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