


Kolory�obuwia�widoczne�w�katalogu�mogą�nieznacznie�różnić�się�od�tych�w�rzeczywistości.
Real�colour�can�be�slightly�different�from�that�on�the�pictures�in�the�catalogue.





-�trwałe�połączenie�neoprenowej�wyściółki�ocieplacza
���ze�spienionym�tworzywem�poliuretanowym,
-�ograniczają�wpływ�zarówno�wysokich�jak�i�niskich
���temperatur,�zapewniają�znakomitą�izolacyjność�
��termiczną�stóp,�potwierdzoną�badaniami.�Obuwie�
��posiada�znak�CI
-�przeznaczony�na�każdą�porę�roku,
-�lżejszy�od�klasycznych�kaloszy�gumowych�lub�PCV
-�odporny�na�uszkodzenia�mechaniczne,
-�dobrze�dopasowuje�się�do�stopy�i�łydki�dzięki�
��wyprofilowanej�i�elastycznej�cholewce,
-�posiada�antypoślizgową�podeszwę�SRC,
��spełnia�wymagania�normy�ISO�20347:2012

-�durable�connection�of� inner� sock� lining�with� foamy
���polyurethane�material
-� limited� impact� of� both� high� and� low� temperatures
� �ensure�excellent�thermic�insulation�of�feet�approved
���by�testing.�The�model�has�CI�sign.
-�all-years-round�usage
-�lighter�than�rubber�or�PVC�boots
-�easy�adjusting�to�the�foot�and�calf�thanks�to�profiled
���and�flexible�upper�part
-�resistant�to�mechanical�damages
-�anti-slip�SRC�outsole
-�meets�the�requirements�of�ISO�20347:2012

-�trwałe�połączenie�neoprenowej�wyściółki�ocieplacza
���ze�spienionym�tworzywem�poliuretanowym,
-�ograniczają�wpływ�zarówno�wysokich�jak�i�niskich
���temperatur,�zapewniają�znakomitą�izolacyjność
���termiczną�stóp�,�potwierdzoną�badaniami.�Obuwie
��posiada�znak�CI
-�przeznaczony�na�każdą�porę�roku,
-�lżejszy�od�klasycznych�kaloszy�gumowych�lub�PCV,
-�odporny�na�uszkodzenia�mechaniczne,
-�dobrze�dopasowuje�się�do�stopy�i�łydki�dzięki�
��wyprofilowanej�i�elastycznej�cholewce,
-�guma�w�górnej�części�cholewki�umożliwia�
��użytkowanie�osobom�o�szerszym�obwodzie�w�łydce,
-�posiada�antypoślizgową�podeszwę�SRC,
-�spełnia�wymagania�normy�ISO�20347:2012

-�durable�connection�of�inner�sock�lining�with�foamy
���polyurethane�material
-�limited�impact�of�both�high�and�low�temperatures
���ensure�excellent�thermic�insulation�of�feet�approved
���by�testing.�The�model�has�CI�sign.
-�all-years-round�usage
-�lighter�than�rubber�or�PVC�boots
-�easy�adjusting�to�the�foot�and�calf�thanks�to�profiled
���and�flexible�upper�part
-�resistant�to�mechanical�damages
-�rubber�insert�in�upper�part�enables�using�by�people
���with�wider�calf�girth
-�anti-slip�SRC�outsole
-�meets�the�requirements�of�ISO�20347:2012

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

rozmiary�/�sizes: 41�-�47

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�45:�43�cm
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rozmiary�/�sizes: 41�-�47

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�45:�43�cm

NEW�

NEW�
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Angler�720

Angler�Pro�719



-�pierwsze�kalosze�powstałe�w�wyniku�
���połączenia�technologii�EVA�i�neoprenu
-�lżejsze�niż�obuwie�wykonane�z�gumy�lub�PCV
-�stanowią�znakomitą�ochronę�termiczną�stóp,
���ograniczającą�wpływ�zarówno�wysokich�jak�i�niskich
���temperatur
-�można�użytkować�przez�cały�rok,�a�swoją�elastyczność

O���zachowują�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�model�uniwersalny�(sprawdzi�się�zarówno�podczas
��polowań�jak�i�połowów)
-�podeszwa�o�mocnym�protektorze�zabezpiecza�przed
��poślizgiem�a�jej�konstrukcja�ułatwia�samooczyszczanie

-�the�first�wellingtons�which�were�designed
��using�the�combination�of�EVA�and�neoprene
-�lighter�compared�to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�and�protection�of�the�feet
���from�high�as�well�as�low�temperatures�the�boots

O-�can�be�used�all�year�round,�stay�flexible�up�to�-30 C
-�universal�item�which�can�be�used�in�hunting
��and�fishing
-�the�solid�outsole�protects�from�sliding�and�its
��construction�makes�the�self-cleaning�easier

-�obuwie�całotworzywowe
-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�ważą�jedynie�700-1000�g,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp
-�wodoszczelne
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�kalosze�posiadają��wymienny�ocieplacz�ze�sztruksowym�
��kołnierzem
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�700-1000�g,�much�more�lighter�compared�
���to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�material
-�waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement
-�comfortable�

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner�
-�easy�to�keep�clean

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

NEW�

Grenlander�862�/�871

PATENT�001691973

rozmiary:�39-50

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�38,5�cm

-30

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�36,5�cm

rozmiary�/�sizes: 41-48

-30

Highlander�872



-�obuwie�całotworzywowe,�wodoszczelne
-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�jedynie�700-1000�g,�są�o�wiele�lżejsze�
��niż�obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-50 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�kalosze�posiadają��wymienny�ocieplacz�wykonany�
��z�materiału�trójwarstowego�
��(folia�aluminiowa�+�filc�+�kożuch)
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�kołnierz�poliester�z�haftem
-�guma�ściągająca�ze�stoperem

-�fully�polymer�boot,�waterproof
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�700-1000�g,�much�more�lighter�compared�
��to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort�

O-�stay�flexible�up�to�-50 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�three-layer�
��material�(aluminium�foil�+�felt�+�sheep�skin)
-�easy�to�keep�clean
-�the�cuff�made�of�polyester�with�the�decorative
��emroidery
-�the�plastic�stopper�and�elastic�cord�

jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton�

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton�

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton�

-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�około�1000�g,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�wodoszczelne,�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-70 C
-�kalosze�posiadają��wymienny�ocieplacz�wykonany�
��z�materiału�trójwarstowego�
��(folia�aluminiowa�+�filc�9mm�+�włóknina)
-�ocieplacz�z�zapiętkiem�skóropodobnym
-�dodatkowa�wkładka�ze�stoperami
-�kołnierz�poliester�z�haftem,�
-�guma�ściągająca�ze�stoperem

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�1000�g,�much�more�lighter�compared�
��to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort�

O-�stay�flexible�up�to�-70 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�three-layer�material�
��(aluminium�foil�+�9mm�felt�+�nonwoven�fabric)
-�the�liner�has�the�leatherlike�heel�counter
-�easy�to�keep�clean,�waterproof
-�the�cuff�made�of�polyester�with�the�decorative�
��emroidery,�drawstring�with�the�plastic�stopper
-�the�additional�insole

-�obuwie�całotworzywowe,�nadruk�tampodruk
-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�około�700-1000�gram,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp,�wygodne�i�komfortowe
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu

0-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-50C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�kalosze�posiadają��wymienny�ocieplacz�z�materiału�
��trójwarstowego�(folia�aluminiowa�+�filc�+�kożuch)
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości,�wodoszczelne
-�kołnierz�poliester�powleczony�PCV�zabezpieczający�przed�
��dostaniem�się�wilgoci�

-�fully�polymer�boot,�padprinting
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�700-1000�gr,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�adjust�to�the�feet�movement,�waterproof
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort�
-�stay�flexible�up�to�-50 CO
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�three-layer�
��material�(aluminium�foil�+�felt�+�sheep�skin)
-�easy�to�keep�clean
-�the�collar�made�of�PVC�coated�polyester�which�
��protects�from�the�humidity

Arctic�Termo+�875 rozmiary�/�sizes: 41�-�48

PATENT�001691973

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�42:�41,5�cm

-50

Vermont�877

Hubertus�898

rozmiary�/�sizes: 41�-�48

rozmiary�/�sizes: 41�-�47

PATENT�001691973

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�45,5�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�39:�34,5�cm

-70

-50



-�opatentowana�technologia�połączenia�EVA+PU
-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiałów�
��EVA�i�PU,�lżejsze�niż�guma�czy�PCV
-�podeszwa�antypoślizgowa�wykonania�z�materiału�PU
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp,�wodoszczelne
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-50 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�posiadają�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�materiału�
��trójwarstwowego�(folia�aluminiowa�+�filc�+�kożuch)
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�kołnierz�poliester,�guma�ściągająca�ze�stoperem

-�the�patented�technology�of�EVA+PU��conection
-�made�of�100%�high�quality�EVA�and�PU�material
-�the�antislip�sole�made�of�PU�
-�much�more�lighter�compared�to�boots�made�of�
��PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material,�waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort,�

O-�stay�flexible�up�to�-50 C,�easy�to�keep�clean
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner�made�of�three-layer�
��material�(aluminium�foil�+�felt�+�sheepskin)
-�the�collar�made�of�polyester�with�the�plastic�stopper

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton�

New�Generation�701

PATENT�398812
ISO�20345:2011

rozmiary�/�sizes: 41�-�46

TM.

-50

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�45:�44�cm



�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�około�900�g,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�wodoszczelne,�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�filcu
-�kołnierz�sztruks

-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�900�g,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�easy�to�keep�clean,��waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�felt
-�the�collar�made�of�corduroy

-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�około�900�g,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�wodoszczelne,�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�filcu
-�kołnierz�poliester
-�guma�ściągająca,�ze�stoperem�zakończona�elementem
��ułatwiającym�zamykanie�kołnierza�

-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�900�g,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�easy�to�keep�clean,��waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�felt
-�the�collar�made�of�polyester
-�drawstring�with�the�plastic�stopper

-30

-30

-30

Wader�892

Wader�893 rozmiary�/�sizes: 41�-�48

rozmiary�/�sizes: 41�-�48

PATENT�001691973

PATENT�001691973

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�44:�31�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�44:�34�cm

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

x6
813 40�|��758134440A

41�|��758134441A

INDEKS�

Yukon�813 rozmiary�/�sizes: 40�-�48

46�|��758134446A
47�|��758134447A

48�|��758134449A42�|��758134442A
43�|��758134443A

44�|��758134444A
45�|��758134445A

-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�około�900�g,�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie
���z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�wodoszczelne,�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�

0-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-�30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�filcu
-�wywijany�kołnierz�sztruksowy
-�badania�w�CIOP�potwierdziły�bardzo�dobry�komfort�
��użytkowania�oraz�wysoki�stopień�izolacji�podeszwy�
��od�zimna

-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�900�g,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�easy�to�keep�clean,��waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort

0-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�felt
-�the�collar�made�of�corduroy
-�the�tests�have�confirmed�the�comfort�of�use�and�the�
��high�level�of�isolation�of�the�outsole�against�the�cold�

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�44:�30�cm

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag



-�buty�hybrydowe,�tworzywowo�filcowe�z�kołnierzem�
��moro�poliester
-�kołnierz�z�stoperem�
-�but�wykonany�z�tworzywa�EVA,�dodatkowo�z�wkładem�
��filcowym
-�wysoki�przegub�ułatwiający�wygodne�wkładanie�
��i�zdejmowanie�obuwia
-�tampodruk
-�podeszwa�gwarantuje�przyczepność,�odporna�na�niskie�
��temperatury
-�stanowi�dobrą�ochronę�przed�zimnem,�przesiąkaniem�
��wody�oraz�wilgocią
-�przeznaczony�do�prac�terenowych�w�różnych�warunkach�
��atmosferycznych

-�hybrid�boot,�with�the�collar�made�of�moro�polyester
-�the�collar�with�plastic�stopper
-�made�of�EVA�material,�additionaly�with�inremovable�
��felt�liner
-�comfortable�taking�on�and�off
-�padprinting
-�profiled�outsole�guarantees�better�traction,�resistant�
��to�low�temperatures
-�high�protection�against�cold,�moisture�and�soaking
-�destined�to�outdoor�works�in�various�ambient�
��conditions

-�buty�ocieplane,�wykonane�w�100%�z�najwyższej�
��jakości�materiału�EVA�z�kołnierzem�moro�poliester
-�posiadają�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�materiału�
��trójwarstowego�(folia�aluminiowa�+�filc�+�kożuch)
-�para�waży�około�700�-�1000�gram,�są�o�wieje�lżejsze�
��niż�obuwie�z�gumy�czy�PCV
-�kołnierz�z�stoperem,�tampodruk
-�wysoki�przegub�ułatwiający�wygodne�wkładanie�
��i�zdejmowanie�obuwia
-�podeszwa�gwarantuje�przyczepność,�odporna�na�
��niskie�temperatury
-�stanowi�dobrą�ochronę�przed�zimnem,�
��przesiąkaniem�wody�oraz�wilgocią
-�przeznaczony�do�prac�terenowych�w�różnych�
��warunkach�atmosferycznych�

-�lined�boot�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�with�the�removable�liner��made�of�three-layer�
��material�(aluminium�foil�+�felt�+�sheep�skin)
-�weight�700�-�1000�gr,�much�more�lighter�compared�
��to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�the�collar�made�of�polyester�with�plastic�stopper�and�
��elastic�cord,�padprinting
-�comfortable�taking�on�and�off
-�profiled�outsole�guarantees�better�traction,�resistant�
��to�low�temperatures
-�high�protection�against�cold,�moisture�and�soaking
-�destined�to�outdoor�works�in�various�ambient�
��conditions

-�buty�tworzywowo�filcowe
-�filc�wykończony�ozdobną�lamówką,�której�zakończenie�
��ułatwia�zakładanie�buta��
-�but�wykonany�z�tworzywa�EVA,�dodatkowo�
��z�wkładem�filcowym�oraz�z�wkładką
-�wysoki�przegub�ułatwiający�wygodne�wkładanie�
��i�zdejmowanie�obuwia
-�tampodruk
-�podeszwa�gwarantuje�przyczepność,�odporna�na�niskie�
��temperatury
-�stanowi�dobrą�ochronę�przed�zimnem,�przesiąkaniem
��wody�oraz�wilgocią
-�przeznaczony�do�prac�terenowych�w�różnych�warunkach�
��atmosferycznych

-�hybrid�boot,�padprinting
-�the�felt�is�finished�with�the�decorative�binding�with�
��the�loop�which�helps�to�put�the�boot�on
-�made�of�EVA�material,�additionally�with�inremovale�
��felt�liner�and�insole
-�comfortable�taking�on�and�off
-�profiled�outsole�guarantees�better�traction,�resistant�
��to�low�temperatures
-�high�protection�against�cold,�moisture�and�soaking
-�destined�to�outdoor�works�in�various�ambient�
��conditions

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�46:�35�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�46:�35�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�46:�35�cm

-50

-30

-30

Filcak�804

Filcak�802

Filcak�801

rozmiary�/�sizes: 38�-�49

ISO�20347:2012



-�obuwie�ocieplane,�wykonane�z�najwyższej�jakości�
��materiału�EVA
-�cholewka�skórzana
-�para�waży�około�900�gram,�są�o�wiele�lżejsze�niż�
��obuwie�z�gumy�lub�PCV
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-50 C
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�materiału�
��trójwarstowego�(folia�aluminiowa�+�filc�+�kożuch)
-�podeszwa�z�urzeźbieniem

-�lined�boot�made�of�high�quality�EVA�material
-�the�leather�upper
-�weight�900�gr,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�adjust�to�the�feet�movement,�guarantee�the�optimal�
��moving�comfort�

O-�stay�flexible�up�to�-50 C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round
-�with�the�removable�liner��made�of�three-layer�
��material�(aluminium�foil�+�felt�+�sheep�skin)
-�profiled�outsole
-�steel�buckles,�laces�

jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spiete�ością�/�tag�pins

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spiete�ością�/�tag�pins

- obuwie ocieplane, wykonane z najwyższej jakości 

��materiału EVA,�but�sznurowany
-�cholewka�poliester,�podeszwa�z�urzeźbieniem�
-�para�waży�około�900�gram
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne

0-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-�30 C
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z�folia�
��aluminiowa�+�włóknina�filcowa�+�kołnierz�kożuch

-�lined�boot�made�of�high�quality�EVA�material
-�the�polyester�upper�part,�profiled�outsole
-�weight�900�gr
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�adjust�to�the�feet�movement,�guarantee�the�optimal�
��moving�comfort�

0-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�with�the�removable�liner�made�of�aluminium�foil,�felt�
��and�sheepskin

-�obuwie�ocieplane,�wykonane�z�tworzywa�
��sztucznego
-�but�sznurowany
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne
-�wymienny�ocieplacz�wykonany�z:�folia�
��aluminiowa�+�włóknina�filcowa�+�kołnierz�kożuch
-�podeszwa�z�urzeźbieniem�

-�lined�boot�made�of�PVC�bottom�part�and�polyester�
��upper�part
-�adjust�to�the�feet�movement,�comfortable
-�with�the�removable�liner�made�of�aluminium�foil,�felt�
��and�sheepskin
-�profiled�outsole

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�44:�30�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�24�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�24�cm

King�821

Pionier�908�/�Tramp�909

Pionier�942�/�Tramp�910

rozmiary�/�sizes: 41�-�47

rozmiary�/�sizes: 39�-�47

rozmiary�/�sizes: 38/39�-�46/47

-50

-30

-30



Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�39cm

-30

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable

Bart�915�/�914

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�33�cm

-30

Rancher�927�/�974

Iga�935�/�932

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spięte�ością�/�tag�pins�

x10

rozmiary�/�sizes: 36/37�-�41/42

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�desing
-�comfortable

935 38/39�|��979350438A
39/40�|��979350439A

40/41�|��979350440A
41/42�|��979350441A

36/37�|��979350436A
37/38�|��979350437A

932 38/39�|��979320938A
39/40�|��979320939A

40/41�|��979320940A
41/42�|��979320941A

36/37�|��979320936A
37/38�|��979320937A

-20

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�41/42:�26�cm

Axel�958 rozmiary�/�sizes: 36�-�46

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu
-�wykończone�poliestrowym�kołnierzem�ze�sznurówką

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable
-�nylon�collar�with�the�laces

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spięte�ością�/�tag�pins�

x10958 36�|��979580436A
37�|��979580437A

38�|��979580438A
39�|��979580439A

40�|��979580440A
41�|��979580441A

42�|��989580442A
43�|��989580443A

44�|��989580444A
45�|��989580445A

46�|��989580446A

958 36�|��979580636A
37�|��979580637A

38�|��979580638A
39�|��979580639A

40�|��979580640A
41�|��979580641A

42�|��989580642A
43�|��989580643A

44�|��989580644A
45�|��989580645A

46�|��989580646A

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze
/Boot`s�height�of�size�44:�34�cm

-20

9

9



Dirk�955

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�45:�32�cm

-20

48�|��989550448A

48�|��989550648A

48�|��989550648A

rozmiary�/�sizes: 39�-�48

Nils�957
Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�48:�33�cm

-20

rozmiary�/�sizes: 39�-�48

48�|��989570948A

48�|��989570648A

48�|��989570448A

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu
-�wykończone�poliestrowym�kołnierzem�ze�sznurówką

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable
-�nylon�collar�with�the�laces

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�30�cm

-30

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spięte�ością�/�tag�pins

x10

959 36�|��979590636A
37�|��979590637A

38�|��979590638A
39�|��979590639A

40�|��979590640A
41�|��979590641A

42�|��989590642A
43�|��989590643A

44�|��989590644A
45�|��989590645A

46�|��989590646A

959 36�|��979590436A
37�|��979590437A

38�|��979590438A
39�|��979590439A

40�|��979590440A
41�|��979590441A

42�|��989590442A
43�|��989590443A

44�|��989590444A
45�|��989590445A

46�|��989590446A

INDEKS�

Artur�948�/�959 rozmiary�/�sizes: 36�-�46

948
INDEKS�

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�PCV
-�urzeźbiona�podeszwa
-�nowoczesny�design
-�wygodne�przy�zakładaniu

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�profiled�outsole
-�modern�design
-�comfortable

36�|��979489936A
37�|��979489937A

38�|��979489938A
39�|��979489939A

40�|��979489940A
41�|��979489941A

42�|��989489942A
43�|��989489943A

44�|��989489944A
45�|��989489945A

46�|��989489946A

10



-�obuwie�całotworzywowe
-�wykonane�w�100%�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�jedynie�około�700�g
-�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie�z�PCV�czy�gumy
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości,�wodoszczelne
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�kalosz�w�wersji�lux�posiada�wyjmowany�ocieplacz��
��z�wywijanym�kożuchowym�kołnierzem
-�do�użytku�codziennego�i�podczas�deszczowej�pogody

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�700�g,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�easy�to�keep�clean,��waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement,�comfortable

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�removable�liner�with�sheep�skin�collar
-�for�everyday�usage,�perfect�for�rainy�weather

Horse�836

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

rozmiary�/�sizes: 36�-�42
Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�35�cm

-�obuwie�całotworzywowe
-�wykonane�w�100%�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�jedynie�około�700�g
-�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie�z�PCV�czy�gumy
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości,�wodoszczelne
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�kalosz�posiada�wyjmowany�ocieplacz�z�wywijanym�
��filcowym�kołnierzem
-�do�użytku�codziennego�i�podczas�deszczowej�pogody

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�700�g,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�easy�to�keep�clean,��waterproof
-�adjust�to�the�feet�movement,�comfortable

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�removable�liner�with�felt�collar
-�for�everyday�usage,�perfect�for�rainy�weather

Horse�896

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

rozmiary�/�sizes: 36�-�42

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�35�cm

-30

-30

-�obuwie�całotworzywowe
-�wykonane�w�100%�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�jedynie�około�0,5�kg
-�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie�z�PCV�czy�gumy
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
��pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp
-�obuwie�szczelne�zgodne�z�ISO�20344:2011
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,�wygodne�
��i�komfortowe

0-�zachowują�elastyczność�nawet�w�temperaturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�kalosz�posiada�wyjmowany�ocieplacz�z�wywijanym�
��sztruksowym�kołnierzem
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�500�gr,�much�more�lighter�compared�to�
��boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�
��material
-�adjust�to�the�feet�movement,�waterproof
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort

0-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�removable�liner�with�corduroy�collar
-�easy�to�keep�clean

Alaska�869

-30

rozmiary�/�sizes: 36�-�42

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�42:�28�cm

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

11

11

ISO�20344:2011



-�kalosz�z�super�lekkiego�materiału�EVA
-�materiał�wierzchni�‒�PCV
-�materiał�wewnętrzny�‒�nylon�210�D
-�wygodne�zapięcie�do�paska�
���przeciwdziałające�zsuwaniu
-�wodoszczelne
-�wygodne�również�dla�osób�wymagających�większej�
��tęgości
-�wymienny�ocieplacz

-�boots�made�of�ultra�light�EVA�material
-�upper�material�‒�PVC
��inner�material�‒�nylon�210�D
-�comforable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�waterproof
-�comfortable�also�for�people�with�bigger�foot�
��circumfernences�
-�removable�liner

-�materiał:�poliester�powleczony�PCV
-�wygodne�zapięcie�do�paska
���przeciwdziałające�zsuwaniu
-�zgrzewanie�ultradzwiękami�‒�płaskie�i�wytrzymałe�szwy
-�antypoślizgowa�podeszwa
-�wygodne

-�material:�PVC�enacased�polyester
-�comforable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�welded�with�ultrasounds�‒�flat�and�durable�stitching
-�antislip�outsole
-�comfortable

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wygodne�zapięcie�do�paska
���przeciwdziałające�zsuwaniu
-�pasek�okalający�udo,�zapezpieczajacy�dodatkowo�przed�
��zalaniem�wodą
-�wzmocnienie�na�kolanach
-�antypoślizgowa�podeszwa
-�wygodne

-�upper�material�‒�nylon�210�D
-�inner�material�‒�PVC
-�comforable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�thigh�belt�that�additionally�protects�from�wate
-�additional�padding�in�the�knee�area
-�antislip�outsole
-�comfortable

Wodery�826

Wodery�987

Wodery�986

-30

-30

-30

rozmiary�/�sizes: 41�-�47

rozmiary�/�sizes: 6-12

rozmiary�/�sizes: 6-12

12

12



-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wygodne�zapięcie�do�paska�
��przeciwdziałające�zsuwaniu
-�antypoślizgowa�podeszwa
-�wodoszczelne
-�wygodne

-�upper�material�‒�nylon�210�D
-�inner�material�‒�PVC
-�comfortable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�antislip�outsole
-�waterproof
-�comfortable

-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wygodne�zapięcie�do�paska
��przeciwdziałające�zsuwaniu
-�antypoślizgowa�podeszwa
-�wodoszczelne
-�wygodne

-�upper�material�‒�nylon�210�D
-�inner�material�‒�PVC
-�comfortable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�antislip�outsole
-�waterproof
-�comfortable

-�kalosz�z�super�lekkiego�materiału�EVA
-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wygodne�zapięcie�do�paska
��przeciwdziałające��zsuwaniu
-�wodoszczelne
-�wygodne�również�dla�osób�wymagających�większej�
��tęgości
-�wymienny�ocieplacz

-�boots�made�of�ultra�light�EVA�material
-�upper�material�‒�nylon�210�D
��inner�material�‒�PVC
-�comfortable�fastening�at�the�strap�preventing�the�
��waders�from�slipping�down
-�waterproof
-�comfortable�also�for�people�with�bigger�foot�
��circumfernences�
-�removable�liner

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

x5

Wodery�989

Wodery�985

Wodery�808

-30

-30

-30

rozmiary�/�sizes: 6-12

rozmiary�/�sizes: 41-47

rozmiary�/�sizes: 41-47

13

13

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton



-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wewnętrzna�kieszeń
-�pasek�wokół�talii
-��antypoślizgowa�podeszwa
-�wodoszczelne
-�wygodne

-�upper�material�‒�nylon�210�D
-�inner�material�‒�PVC
-�inside�pocket
-�suporting�belt�arround�the�waist
-�antislip�sole
-�waterproof
-�comfortable

-�materiał�wierzchni�‒�nylon�210�D
-�materiał�wewnętrzny�‒�PCV
-�wewnętrzna�kieszeń
-�siatka�przeciwpotna
-�antypoślizgowa�podeszwa
-�wodoszczelne
-�wygodne

-�upper�material�‒�nylon�210�D
-�inner�material�‒�PVC
-�inside�pocket
-�antiperspiration�net
-�anitslip�outsole
-�waterproof
-�comfortable

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
kartonik�/�carton

Spodniobuty�996

Spodniobuty�997

rozmiary�/�sizes: 6-12

rozmiary�/�sizes: 6-12

-30

-30
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Doskonale�dopasowana�do�każdego�obuwia�EVA�i�PU�firmy�
LEMIGO.

Perfectly� adjusted� to� each� EVA� and� PU� boots�
made�in�Lemigo�company

Poduszka� EVA� wykonana� z� bardzo� lekkiego� tworzywa� EVA.�
Termiczna�podkładka�do�siedzenia�uchroni�Cie�przed�zimnem�i�
przeziębieniem.� Idealna� do� siedzenia� na� werandzie,� w�
ambonie� czy� na� zasiadce.� Jej� ergonomiczny� kształt� pozwala�
nosić�ja�przy�sobie�w�trakcie�wędrówek�pieszych,�polowań�czy�
podczas�zimowego�łowienia�ryb.�Odporna�na�ciągłe�działanie�
niskich�temperatur.�Bardzo�łatwa�w�utrzymaniu�czystości.

Seat� is� made� from� super� light� EVA� material.�
Thermal� mat� for� sitting� will� protect� you� from�
cold.�It's�ideal�for�sitting�on�veranda�or�hunting�
blind.�gonomic�shape�allows�to�carry�it�with�you�
by�hike,�hunting�or�ice�fishing.�It's�resistant�to�low�
temperatures�activity.�Easy�to�clean.

-�zapewnia�komfort�termiczny�podczas�użytkowania�
��spodniobutów/woderów
-�wykończony�na�nogawkach�z�gumka
-�odpinane�szelki
-�wykonane�z�miękkiego�polaru�o�gramaturze�200�g

-�assures�the�thermal�comfort�during�the�use�
��of�the�hip/chest�waders
-�the�gum�finishing�of�the�legs
-�unfastened�braces
-�made�of�the�soft�fleece,�wight�200�g

Z�myślą�o�obuwiu�Lemigo�Angler�stworzyliśmy�dedykowaną�
oddychającą�wkładkę,�aby�jeszcze�bardziej�zwiększyć�komfort�
użytkowania.� Właściwości:� wytrzymała,� oddychająca,�
pochłania�wilgoć,�absorpcja�energii,�pochłania�nieprzyjemny�
zapach,�ergonomiczny�design.

Especially� for�Lemigo�Angler�boots�we�created�
breathing�insole�to�increase�the�comfort�of�use.�
Properties:�durable,�breathing,�absorbs�moisture�
and� unpleasant� scent,� energy� absorption,�
ergonomic�design.

-30

-30

-30

Siedzisko�833

Ocieplacz�do�woderów�981

Wkładka�720

rozmiary�/�sizes: L�-�XXL

rozmiary�/�sizes: M�-�XXL

rozmiary�/�sizes: 41�-�47
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Funkcjonalny�ocieplacz�wykonany�z�materiału�
trójwarstwowego� (folia� aluminiowa,� filc,�
kożuch).� Zapewnia� doskonałą� izolację� od�
zimna,� jednocześnie� ułatwia� idprowadzanie�
wilgoci� na� zewnątrz,� dzięki� czemu� stopa�
pozostaje�sucha.�Ocieplacze�można�prać.

Wygodny� ocieplacz� wykonany� z� materiału�
trójwarstwowego� (folia� aluminiowa,� filc,�
włóknina).� Taka� konstrukcja� gwarantuje� nie�
tylko� utrzymanie� ciepła,� ale� również� ułatwia�
odprowadzanie� wilgoci� na� zewnątrz,� dzięki�
czemu� stopa� pozostaje� sucha.� Ocieplacze�
można�prać.

Ocieplacz�wykonany�z�materiału�trójwarstwo-
wego� (folia� aluminiowa,� filc,� włóknina).� Taka�
konstrukcja� gwarantuje� nie� tylko� utrzymanie�
ciepła,� ale� również� ułatwia� odprowadzanie�
wilgoci� na� zewnątrz,� dzięki� czemu� stopa�
pozostaje�sucha.�Ocieplacze�można�prać.

Wkład� ocieplający,� wykonanay� z� grubej�war-
stwy� filcu� połączonej� z� folią� aluminiową
i� kożuchowym� kołnierzem.� Doskonale� utrzy-
muje� ciepło,� a� stopa� pozostaje� sucha.� Ociep-
lacze�można�prać.

Ocieplacz� wykonanay� z� miękkiej,� ciepłej�
włókniny,� wykończony� sztruksowym� koł-
nierzem.� Posiada� również� zabezpieczające�
przed� zimnem� podstopie� z� folią� aluminiową.�
Ocieplacze�można�prać.

Ocieplacz� wykonany� z� miękkiej� i� ciepłej�
włókniny,wykończony� sztruksowym� koł-
nierzem.�Dodatkowym�zabezpieczeniem�przed�
zimnem� jest� podstopie� z� folią� aluminiową.�
Ocieplacze�można�prać.

Praktyczny� wkład� ocieplający� z� miękkiej�
włókniny.� Dodatkowym� zabezpieczeniem�
przed� zimnem� jest� podstopie� z� folią� alumi-
niową.�Ocieplacze�można�prać.

Wygodny� ocieplacz� z� miękkiej� i� ciepłej�
włókniny � wykończony � sztruksowym�
kołnierzem.� Dodatkowym� zabezpieczeniem�
przed� zimnem� jest� podstopie� z� folią� alum-
iniową.�Ocieplacze�można�prać.

Functional�warmer�mades�of�three-layer�
material�(aluminium�foil,�felt,�sheepskin).�
Provides�excellent�izolation�from�cold,�at�the�
same�time�facilitates�moisture�on�the�
outside,�so�the�foot�remains�dry.�Warmer�can�
be�washed.

Comfortable�warmer�made�of�three-layer�
material�(�aluminium�foil,�felt,�non-woven�
fabric�).�That�kind�of�structure�not�only�
guarantees�the�maintenance�of�the�heat,�but�
also�facilitates�moisture�on�the�outside,�so�
the�foot�remains�dry.�Warmer�can�be�washed.

Warmer�made�of�three-layer�material�(�
aluminium�foil,�felt,�non-woven�fabric�).��That�
kind�of�structure�not�only�guarantees�the�
maintenance�of�the�heat,�but�also�facilitates�
moisture�on�the�outside,�so�the�foot�remains�
dry.�Warmer�can�be�washed.

Insulated�input,�made�of�a�thick�layer�of�felt�
combined�with�aluminum�foil�and�sheepskin�
collar.�Perfectly�keeps�heat�and�the�foot�
remains�dry.�Warmer�can�be�washed.

Warmer�made�of�soft,�warm�fleece,�finished�
with�corduroy�collar.�It�also�has�protection�
against�the�cold�insert�with�aluminum�foil.�
Warmer�can�be�washed.

Warmer�made�of�soft,�warm�fleece,�finished�
with�corduroy�collar.�Additional�protection�
against�the�cold�is�insert�with�aluminum�foil.�
Warmer�can�be�washed.

Practical�linner�with�warming�of�soft�fleece.�
Additional�protection�against�the�cold�is�
insert�with�aluminum�foil.�Warmer�can�be�
washed.

Comfortable�warmer��made�of�soft,�warm�
fleece,�finished�with�corduroy�collar.�
Additional�protection�against�the�cold�is�
insert�with�aluminum�foil.�Warmer�can�be�
washed.

Arctic�Termo+/Hubertus�875

Vermont�877

Colorado�905

Tramp�/�Pionier�911

Alaska�848

Grenlander�849

Wader�892

Wader�893

rozmiary�/�sizes: 41�-�48

rozmiary�/�sizes: 41�-�48

rozmiary�/�sizes: 39�-�47

rozmiary�/�sizes: 38/39�-�48

rozmiary�/�sizes: 36�-�42

rozmiary�/�sizes: 39�-�50

rozmiary�/�sizes: 41�-�48

rozmiary�/�sizes: 41�-�48
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�
jeden�rozmiar�/�one�size�����������jeden�kolor�/�one�color����������spięte�ością�/�tag�pins x10

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�EVA
-�super�lekkie,�para�ważny�średnio�250�g
-�elastyczne,�wygodne
-�wodoszczelne
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�pasek�na�piętę

-�made�of�high�quality�EVA�material
-�super�light,�one�pair�weighs�around�250�g
-�flexible,�comfortable
-�waterproof
-�easy�to�clean
-�hill�strap

�
jeden�rozmiar�/�one�size�����������jeden�kolor�/�one�color����������spięte�ością�/�tag�pins x10

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�EVA
-�super�lekkie,�para�ważny�średnio�250�g
-�elastyczne,�wygodne
-�rozmiary�damsko/męskie
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�pasek�na�piętę
-�otwory�zapewniające�cyrkulację�powietrza
-�odporność�obuwia�na�poślizg�zgodnie�z�normami�ISO�20344:2011

-�made�of�high�quality�EVA�material
-�super�light,�one�pair�weighs�around�250�g
-�flexible,�comfortable
-�man/woman�size
-�easy�to�clean
-�hill�strap
-�holes�enable�air�circulation
-�slip�resistance�SRC�according�to�ISO�20344:2011

Medyk�817

Hero�890

-30

-30

rozmiary�/�sizes: 36�-�47

rozmiary�/�sizes: 36�-�46
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�
jeden�rozmiar�/�one�size�����������jeden�kolor�/�one�color����������spięte�ością�/�tag�pins x10

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�EVA
-�super�lekkie�i�elastyczne
-�wygodne�podczas�użytkowania
-�łatwe�przy�zakładaniu
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości

-�made�of�high�quality�EVA�material
-�super�light�and�flexible
-�comfortable�while�using
-�easy�to�put�on
-�easy�to�clean

-�wykonane�z�wysokiej�jakości�tworzywa�EVA
-�super�lekkie,�elastyczne,�wygodne�podczas
���użytkowania
-�łatwe�przy�zakładaniu
-�rozszerzona�wersja�Cloack�854�i�Cloack�855
���o�ocieplacz�z�miękkiej�włókniny
-�posiada�bardzo�dobre�właściwości�ergonomiczne
���zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�podeszwa�obuwia�spełnia�wymagania�na�zginanie
���zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�posiada�bardzo�dobrą�absorpcję�energii�w�części
���piętowej�zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�spód�obuwia�spełnia�wymagania�odporności�na�
���poślizg�na�podłożu�stalowym�nawilżonym�wodą
���zgodnie�z�normą�PB�11/NO:2003

-�made�of�high�quality�EVA�material
-�super�light,�flexible,�comfortable�while�using
-�easy�to�put�on
-�extended�version�of�Cloack�854�and�Cloack�855
���by�the�liner�made�of�soft�fabric
-�received�positive�grade�during�ergonomic�features
��examination�according�to�ISO�20344:2011
-�the�outsole�complies�with�the�requirements
���for�bending�according�to�ISO�20344:2011
-�good�energy�absorption�in�heel�part�according
���to�ISO�20344:2011
-�fulfills�requirements�for�slip�resistance�on�the�steel
��surface�moisturized�with�water�-�according�to
��PB�11/NO:2003

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
woreczek�/�polybag

-�super�lekkie,�para�waży�około�200g,�wygodne
-�wodoszczelne,�podwyższona�pięta
-�posiadaja�doskonałą�termiczność�dzięki
���pęcherzykom�powietrza�zawartym�w�materiale
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości,�elastyczne
-�but�o�anatomicznie�ukształtowanym�podstopiu
-�otrzymał�pozytywną�ocenę�przy�badaniach�cech��
���ergonomicznych�zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�podeszwa�obuwia�spełnia�wymagania�na�zginanie
���zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�posiada�bardzo�dobrą�absorpcję�energii�w�części
���piętowej�zgodnie�z�ISO�20344:2011
-�spód�obuwia�spełnia�wymagania�odporności�na�
���poślizg�na�podłożu�stalowym�nawilżonym�wodą
���zgodnie�z�normą�PB�11/NO:2003

-�super�light,�one�pair�weights�around�200g
-�flexible,�comfortable,�higher�heel
-�excellent�thermality�thanks�to�air�bubbles�inside
���the�material,
-�easy�to�clean
-�the�clog�comes�with�the�liner�made�of�the�soft�fabric
-�received�positive�grade�during�ergonomic�features
��examination�according�to�ISO�20344:2011
-�the�outsole�complies�with�the�requirements
���for�bending�according�to�ISO�20344:2011
-�good�energy�absorption�in�heel�part�according
���to�ISO�20344:2011
-�fulfills�requirements�for�slip�resistance�on�the�steel
��surface�moisturized�with�water�according�to
��PB�11/NO:2003

Cloack�z�ocieplaczem�791

Bio�Comfort�858

Cloack�855

Cloack�with�the�liner�791

-30

-30

-30

rozmiary�/�sizes: 36�-�47

rozmiary�/�sizes: 36/37�-�45/46

rozmiary�/�sizes: 37�-�45/46
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939

INDEKS�

Oli 939 rozmiary�/�sizes: 20�-�35

- kalosz dziecięcy wykonane z najwyższej jakości materiału PCV

-�niezwykle�wygodne�i�elastyczne
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�nowoczesny�design

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�extremely�comfortable�and�elastic
-�easy�to�keep�clean
-�modern�desing

939

939

�
jeden�rozmiar�/�one�size�����������jeden�kolor�/�one�color����������spięte�ością�/�tag�pins x10

939

20�|��969395520A 26�|��969395526A22�|��969395522A 24�|��969395524A 28�|��969395528A 30�|��969395530A 32�|��969395532A
21�|��969395521A 27�|��969395527A23�|��969395523A 25�|��969395525A 29�|��969395529A 31�|��969395531A 33�|��969395533A

34�|��969395534A

20�|��969390320A 26�|��969390326A22�|��969390322A 24�|��969390324A 28�|��969390328A 30�|��969390330A 32�|��969390332A
21�|��969390321A 27�|��969390327A23�|��969390323A 25�|��969390325A 29�|��969390329A 31�|��969390331A 33�|��969390333A

34�|��969390334A

20�|��969392620A 26�|��969392626A22�|��969392622A 24�|��969392624A 28�|��969392628A 30�|��969392630A 32�|��969392632A
21�|��969392621A 27�|��969392627A23�|��969392623A 25�|��969392625A 29�|��969392629A 31�|��969392631A 33�|��969392633A

34�|��969392634A

20�|��969391420A 26�|��969391426A22�|��969391422A 24�|��969391424A 28�|��969391428A 30�|��969391430A 32�|��969391432A
21�|��969391421A 27�|��969391427A23�|��969391423A 25�|��969391425A 29�|��969391429A 31�|��969391431A 33�|��969391433A

34�|��969391434A

35�|��969395535A

35�|��969390335A

35�|��969392635A

35�|��969391435A

�
jeden�rozmiar�/�one�size�����������jeden�kolor�/�one�color�����spięte�ością�/�tag�pins

-�obuwie�całotworzywowe,�wygodne�i�komfortowe
-�wykonane�w�100%�najwyższej�jakosci�materiału�EVA
-�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie�z�PCV�czy�gumy
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności
���pęcherzyków�powietrza�w�materiale
-�obuwie�posiada�doskonałą�termiczność
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp,�wyjmowany�ocieplacz
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu�

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�tempraturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok

-�fully�polymer�boot,�waterproof
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�much�more�lighter�compared�to�boots�made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�material
-�adjust�to�the�feet�movement
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort
-�the�removable�liner�with�the�cord�collar
-�stay�flexible�up�to�- 030C
-�the�boots�can�be�used�all�year�round

Termix�861 rozmiary�/�sizes:22/23�-�36/37

INDEKS�
861

861
26/27�|��738610626A� 28/29�|��738610628A���30/31�|��738610630A� 32/33�|��738610632A�22/23�|��738610622A� 24/25�|��738610624A� 34/35�|��738610634A  36/37�|��738610636A�

26/27�|��738612726A  28/29�|��738612728A 30/31�|��738612730A�  32/33�|��738612732A22/23�|��738612722A� 24/25�|��738612724A 34/35�|��738612734A�  36/37�|��738612736A

x�8

Obuwie�oznaczone�znakiem�ZDROWA�
STOPA�posiada�pozytywną�opinię�
Instytutu�Przemysłu�Skórzanego
w�Łodzi�-�Oddział�w�Krakowie

Obuwie�oznaczone�znakiem�ZDROWA�
STOPA�posiada�pozytywną�opinię�
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Shoes�marked�HEALTHY�FOOT
has�a�positive�opinion�of�the�Institute
of�Leather�Industry�in�Lodz�-�Krakow�
Branch

Shoes�marked�HEALTHY�FOOT
has�a�positive�opinion�of�the�Institute
of�Leather�Industry�in�Lodz�-�Krakow�
Branch

OBUWIE�ZABEZPIECZAJĄCE�PRAWIDŁOWY�ROZWÓJ�STOPY�DZIECKA
FOOTWEAR�PROTECTING�THE�PROPER�DEVELOPMENT�OF�CHILD'S�FEET

OBUWIE�ZABEZPIECZAJĄCE�PRAWIDŁOWY�ROZWÓJ�STOPY�DZIECKA
FOOTWEAR�PROTECTING�THE�PROPER�DEVELOPMENT�OF�CHILD'S�FEET
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Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�29:�19�cm

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�28/29:�19,5�cm

19

19
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861
26/27�|��738611526A���28/29�|��738611528A 30/31�|��738611530A���32/33�|��738611532A22/23�|��738611522A��24/25�|��738611524A 34/35�|��738611534A���36/37�|��738611536A

26/27�|��738611626A���28/29�|��738611628A 30/31�|��738611630A���32/33�|��738611632A22/23�|��738611622A��24/25�|��738611624A 34/35�|��738611634A���36/37�|��738611636A
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26/27�|��738614926A���28/29�|��738614928A 30/31�|��738356130A���32/33�|��738614932A22/23�|��738614922A��24/25�|��738614924A 34/35�|��738614934A���36/37�|��738614936A



Nicki�953 rozmiary�/�sizes: 21/22�-�33/34

953 25/26�|��969530025A
27/28�|��969530027A

29/30�|��969530029A
31/32�|��969530031A

21/22�|��969530021A
23/24�|��969530023A

33/34�|��969530033A

-�kalosz�dziecięcy�wykonane�z�najwyższej�jakości�
��materiału�PCV
-�niezwykle�wygodne�i�elastyczne
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�nowoczesny�design
-�kołnierz�poliester�wykończony�kolorowym�
��sznurowadłem�ułatwiającym�ściąganie�i�zamykanie�
��kołnierza

-�made�of�100%�high�quality�PVC�material
-�extremely�comfortable�and�elastic
-�easy�to�keep�clean
-�modern�desing
-�nylon�collar�with�the�colourful�laces

�
jeden�rozmiar�/�one�size
jeden�kolor�/�one�color
spięte�ością�/�tag�pins

�
jeden�rozmiar�/�one�size��������jeden�kolor�/�one�color������kartonik�/�carton

x10

x6

-20

INDEKS�

INDEKS�

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�27/28:�23�cm

rozmiary�/�sizes: 35�-�40

-�obuwie�całotworzywowe
-�wykonane�w�100%�z�najwyższej�jakości�materiału�EVA
-�para�waży�jedynie�około�500�g
-�są�o�wiele�lżejsze�niż�obuwie�z�PCV�czy�gumy
-�wysoki�stopień�izolacji�termicznej�dzięki�obecności�pęcherzyków�powietrza
���w�materiale
-�wodoszczelne
-�dostosowują�się�do�ruchu�stóp
-�zapewniają�optymalną�swobodę�ruchu,����wygodne�i�komfortowe

O-�zachowują�elastyczność�nawet�w�tempraturze�-30 C
-�obuwie�można�użytkować�przez�cały�rok
-�kalosz�posiada�wyjmowany�ocieplacz�z�wywijanym�sztruksowym�ocieplaczem
���w�kolorze�szarym,�bądź�czarnym
-�łatwe�w�utrzymaniu�czystości
-�nowoczesny�design�i�kolorystyka

-�fully�polymer�boot
-�made�of�100%�high�quality�EVA�material
-�weight�500�g,�much�more�lighter�compared�to�boots
��made�of�PVC�or�rubber
-�high�insulation�thanks�to�air�bubbles�in�the�EVA�material
-�adjust�to�the�feet�movement,�waterproof
-�guarantee�the�optimal�moving�comfort

O-�stay�flexible�up�to�-30 C
-�the�removable�liner�with�corduroy�collar
-�easy�to�keep�clean
-�modern�design�and�colors

879
36�|��748790236A 38�|��748790238A37�|��748790237A 39�|��748790239A 40�|��748790240A

879

879
36�|��748794936A

36�|��748794436A

38�|��748794938A

38�|��748794438A

37�|��748794937A

37�|��748794437A

39�|��748794939A

39�|��748794439A

40�|��748794940A

40�|��748794440A

Wysokość�obuwia�w�rozmiarze/
Boot`s�height�of�size�38:�26�cm

-30

Aspen�879
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export@lemigo.com.pl
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