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Nowa kolekcja butów Merrell na sezon wiosna–lato 2018
To naturalne, że już myślimy o wiośnie, planujemy wędrówki i chcemy cieszyć się aktywnością
fizyczną podczas przyjemnych, słonecznych dni. Ważne, by dobrze się do tego przygotować,
dlatego Merrell prezentuje nowości obuwnicze na nadchodzący sezon wiosenno-letni. Zachwycają
wygodą i jakością, spełniając oczekiwania tych najbardziej wymagających.
Linia MQM Flex
Obuwie zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Pierwsza z nowości dla osób uprawiających trekking.
MQM to nowoczesne rozwiązania od zewnętrznej części buta aż do jego wnętrza – wierzch z siateczki
i TPU, język z wstawkami, który uniemożliwia przedostawanie się zanieczyszczeń, stabilizujące
wzmocnienie Hyperlock™ TPU wokół pięty, żłobiona podeszwa środkowa FLEXconnect™ EVA
o właściwości dwukierunkowego zginania dla lepszej zwinność i większej stabilizacji – to tylko
niektóre z udogodnień, jakie zastosował Merrell.
Linia Chameleon 7
Kolejna propozycja skierowana tym razem do mężczyzn lubiących górską aktywność fizyczną.
Chameleon 7 to obuwie trekkingowe z zastosowaniem najnowszych technologii. Poduszka
powietrzna Merrell® Air Cusion umieszczona na pięcie amortyzuje wstrząsy i poprawia stabilność.
Środkowa podeszwa EVA gwarantuje lepszy komfort noszenia, a podeszwa zewnętrzna M-Select™
GRIP zapewnia przyczepność na różnych powierzchniach.
Ta linia to również ciekawy design, więc zarówno fani klasyki, jak i bardziej żywych kolorów znajdą
coś dla siebie.
Merrell w najnowszej kolekcji prezentuje także inne typy obuwia trekkingowego, np. popularną linię
MOAB. Zawiera ona m.in. podeszwę Vibram TC5+, dzięki czemu gwarantuje przyczepność do podłoża
zarówno suchego, jak i mokrego oraz ma dużą odporność na zużycie. Jest zatem w czym wybierać!
Bare Access Flex KNIT, czyli biegowe nowości
Fani biegania również będą zadowoleni. Merrell wprowadził nowy rodzaj obuwia stworzonego
idealne pod tę aktywność. Obuwie Bare Access Flex KNIT posiada wierzch z elastycznego materiału
dopasowującego się do ruchów stopy. Bardzo pomocny jest system sznurowania ze ściągaczem.
I w tym obuwiu zastosowano technologie wspomagające komfortowe uprawianie biegów – wokół
pięty zastosowano wzmocnienie Hyperlock™ TPU zapewniające stabilność podczas szybkich zbiegów
i nagłych skrętów. Żłobiona podeszwa środkowa FLEXconnect™ EVA ma właściwość
dwukierunkowego zginania dla lepszej zwinność i większej stabilizacji. Podeszwa zewnętrzna
z technologią M-Select™ GRIP+ z bieżnikiem zapewnia wytrzymałość i przyczepność podczas biegu na
suchym i mokrym szlaku. Bare Access Flex KNIT to buty przyjazne weganom. Przy ich tworzeniu nie
zastosowano żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.
Przy takim komforcie nie pozostaje nic innego, jak zażyć biegowej przyjemności. Naturalnie
z Merrellem!
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Na cieplejsze dni
W kolekcji znajdują się również buty na typowo gorące dni, czyli sandały. Dostępne są różne modele,
ale wszystkie posiadają podeszwę zewnętrzną M-Select™ GRIP zapewniającą przyczepność na
różnych powierzchniach, w razie gdyby nogi poniosły nas nieco dalej, niż podczas klasycznego
letniego spaceru. Fanki żywych kolorów powinny zainteresować się modelem Sunsone Strap w
odcieniu niebieskim, który urozmaici letnią stylizację zarówno kolorem jak i designem, a dla
miłośniczek minimalizmu i klasyki ze sportowym zacięciem idealny będzie model Terran Ari
Backstrap.
Woda im niestraszna
Zbliżający się sezon to wycieczki z pięknymi widokami, strumykami, więc warto zaopatrzyć się
w obuwie szybkoschnące i takie Merrell proponuje w swojej kolekcji. Linia Tetrex to gwarancja
doskonałej przyczepności podczas poruszania się w wodzie i na mokrych powierzchniach, a dzięki
użytym materiałom buty wyschną szybko, zatem dalsza wędrówka będzie nadal komfortowa.
Kolekcja Merrella na sezon wiosna-lato 2018 to przede wszystkim jakość i komfort, bo na to marka
stawia od początku swojej działalności. Wykorzystane technologie świetnie łączą się z designem –
i skoro można swoim stopom zapewnić wygodę wraz z dobrym wyglądem, to dlaczego tego nie
zrobić?
***

Merrell to obuwie, które wraz ze swoimi użytkownikami tworzy prawdziwe historie. Ponad 30-letnie
doświadczenie sprawia, że dociera do najbardziej wymagających entuzjastów aktywnego wypoczynku. Kiedy
mówisz Merrell myślisz – wysoka jakość, niezawodność, sprawdzone technologie.
http://www.merrell.pl/
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