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BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES
Buty wspinaczkowe to nieodłączna część ekwipunku każdego wspinacza. Specyfika i wymagania dotyczące tych butów, są wyjątkowe i nieodpowiadają żadnym innym
butom sportowym czy outdoorowym.
W projektowaniu i produkcji butów zwracamy szczególną uwagę na najwyższy poziom jakości produkcji. Współpraca ze wspinaczami w tym także tymi z najwyższej
półki w trakcie projektowania i testów butów to zasada naszej działaności. Dzięki temu możemy liczyć na ciągłe testowanie naszych butów w różnych warunkach
skalnych i atmosferycznych.
Zanim zaczniemy wybierać buty, niezbędne jest przemyślenie rodzaju wspinaczki do jakiego będą one służyć. Inne modele są przewidziane dla początkujących
adeptów wspinaczki, inne dla wspinaczy z duży stażem, inne buty będa dobre na ściankę wspinaczkową, inne pokażą swoją przewagę w skałach.
Climbing shoes are an integral part of mountain equipment for outdoor climbing or indoor training. They have specific qualities according to their intended usage
which is different from sports training shoes. At their concept and during production, we take care to ensure the highest level of manufacturing quality. We collaborate
with many top level climbers during their development and testing. They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions.
Before choosing a shoe, it is necessary to have an idea for what purpose and type of climbing it will be used. Some models are intended for beginners, others are for
advanced climbers, and some especially for indoor wall climbing and training.
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BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES
Mieszanka gumy

Dla zaawansowanych / Advanced

But wspinaczkowy musi gwarantować doskonałe tarcie na skalnej powierzchni. Nie tylko specyfika chemicznej mieszanki używanej gumy zapewni możliwość
stania na malutkich stopniach. Odpowiednia technika wspinaczki jest również istotna , podobnie jak czynniki fizyczne: temperatura gumowej podeszwy, stopień
nacisku w punkcie styku, kąt tarcia oraz struktura skały. W większości naszych butów używamy autorskiej mieszanki gumy o nazwie Cling, w niektórych modelach o wysokich parametrach używamy Vibramu XS Grip.

Rubber mixtures
Genus

Genus Velcro

Phet Maak

Phet Maak Velcro

Conga

Climbing shoes have to provide perfect friction to the rock surface. The chemical composition of the rubber used along with good foot technique and observing the rock
structure and condition combine to provide grip on the smallest footholds. The temperature, angle of slope and degree of contact pressure all have an affect on the
shoes performance. For our climbing shoes, we mostly use our rubber mixture CLING and for some high performance models we use VIBRAM XS Grip.

Rap

Dla średniozaawansowanych / Intermediate advanced

Mieszanka gumy Cling
Podeszwa zrobiona z wysokiej jakości mieszanki gumowej jest jedną z najważniejszych części każdego buta. Nasza mieszanka gumy Cling została stworzona we
współpracy z Instytutem Materiałoznawstwa w Zlinie. Do pracy nad stworzeniem tej mieszanki zaangażowaliśmy do testów wielu profesjonalnych wspinaczy.
Dzięki współpracy byliśmy w stanie stworzyć mieszankę gumy, która została przetestowana w wielu różnych warunkach skalnych i atmosferycznych.

Rubber mixture CLING
Tango

Tango Lady

Tiger Top

Orca

Ice climbing boot

Dla początkujących / Beginners

Zumba

Start

Rental Velcro

Junior green

The sole made from high-quality rubber mixture is an important part of every climbing shoe. Our rubber mixture CLING used for climbing shoes was developed in
collaboration with The Rubber and Plastic Technology Research Institute in Zlín. We collaborate with many top-level climbers during their development and testing.
They simultaneously test shoes during climbing at various areas and conditions. The rubber composition for climbing shoes has to meet many demands and, therefore,
a compromise is necessary. On the one hand it requires abrasion resistance and edge stability; on the other hand it must provide high adhesion and flexibility. A good
rubber mixture is therefore an optimal balance between these properties.

Junior blue
Capoeira
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System wiązania

Kopyto

Oprócz odpowiedniego wyboru cholewki, środkowej podeszwy oraz optymalnego tarcia, to właśnie system wiązania jest czynnikiem, który decyduje o tym
czy but będzie dobrze pasował i wspierał stopę, czy będzie komfortowy oraz oczywiście także o wyglądzie każdego buta.

Dla optymalnego kształtu buta używane jest tzw. kopyto – model stopy. Kształt modelu determinuje dopasowanie i charakterystykę butów. W celu zrobienia
buta, który będzie pasował na różne stopy oraz na różne wymagania wspinaczy, potrzebne jest wiele rodzajów kopyt. Najwyższe modele butów nie są na tyle
wygodne aby nosić je cały dzień, natomiast wygodny but nie zaoferuje nam tych samych korzyści i zachowania na małych stopniach.

Closure systems
Besides function choice of upper, midsole and optimal adhesion of sole it is closure system and last that determine, if shoe fits, is comfortable and of course
appearance of shoe.

Klasyczny system sznurowania
Sznurowanie zapewnia perfekcyjne dopasowanie buta w każdym miejscu styku ze stopą, bez względu na rozciągliwość skórzanej cholewki, czy pronację
stopy. Sznurowanie jednakże zabiera dużo czasu a szybkie poprawianie jest niemożliwe. Ten system wiązania jest praktyczny wtedy gdy buta używamy
przez dłuższy czas, np.: w trakcie wspinania wielowyciągowego.

Classical lacing system

Lasts
For the final shape of the shoe a last – foot model is used. The shape of the last determines the shoe’s fitting and characteristic. In order to produce shoes which are
comfortable for different feet, as well as climbing requirements, a variety of lasts are needed. A top performance shoe is not comfortable enough to wear all day, and a
comfortable shoe cannot offer the performance required for standing on tiny footholds.

EXTREME

The Extreme last is asymmetric, strongly curved, designed for highest performance that guarantees maximum pressure on the top
and absolute precision on the smallest footholds.

System szybkiego wiązania
Genialne rozwiązanie dla wszystkich, posiada wiele zalet nad klasycznym sznurowaniem. W tym systemie wiązania sznurówki biegną przez specjalne
kanały i są precyzyjnie dopasowane za pomocą jednego tylko pociągnięcia. To bardzo skraca czas wiązania i jednocześnie zapewnia stopie optymalne
dopasowanie.

ASYMMETRIC

Kopyto asymetryczne oferuje średnie wygięcie profilu i asymetrię zapewniającą wysokie walory wspinaczkowe przy kształcie
pasującym do szerszych stóp.
The Asymmetric last that provides medium pre-tension and stronger asymmetry, also offers maximum performance with a shape that
suits wider feet.

LOW ASYMMETRIC

Lekko asymetryczne kopyto z wąskim śródstopiem i lekkim wygięciem, jest zaprojektowane do użytkowania sportowego.

Fast lacing system
This ingenious solution has several advantages over the classic lacing system. With this lacing system laces run through channels and are precisely adjusted with one
pull. This accelerates the time to put on the shoe and gives optimum fit.

Wiązanie na rzep
Wiązanie na rzep jest szybkim i wygodnym sposobem wiązania butów , które zapewnia dobry kontakt stopy z obuwiem. Część powyżej śródstopia, nad
którą rzepy są zamykane dystrybuuje energię równomiernie. Ten sposób zamykania jest zdecydowanie najszybszy i wygodny.

Oferuje wystarczająco dobre czucie także dla osób o węższych stopach.

Velcro closure system

The Low Asymmetric last with narrow instep and light asymmetric shape, designed for sport performance. Offers enough sensitivity

Velcro is a quick and convenient way to fasten the shoe which allows a skin-tight contact like a sock. A part above the instep, over which Velcro straps are closed,
distributes the energy evenly. This closure system guarantees comfort and speed.

Baletka
Dla wszystkich, którzy szukają prostego, uniwersalnego systemu zamykania. Dobre dopasowanie nie może być osiągnięte bez rozciągnięcia, więc but musí
ciasno przylegać by dopasować się do skórzanej cholewki oraz zachowywać się dobrze na krawądkach.

Ekstremalne kopyto jest asymetryczne, mocno wygięte, zaprojektowane do pokonywania najbardziej wymagających linii, oferujące
największy nacisk na czubku buta i absolutną precyzję na małych stopniach.

Classical lacing allows perfect fitting of the shoe along the length of the foot, even though leather stretches. Lacing itself is however time-consuming and quick
adjustment is not possible. This type of lacing is practical when the shoe is used for prolonged activity.

also for narrow feet.
COMFORT

Kopyto komfortowe oferuje najwygodniejsze dopasowanie. Minimalna asymetria i jedynie lekkie napięcie pięty oraz płaskie
śródstopie to najlepszy wybór wtedy gdy wybieramy komfort nad precyzją.

Slipper

The Comfort lasts offer the most comfortable fit. With minimal asymmetry, the lightly tensioned heel and the flat instep is the best choice

For everyone who looks for an easy and universal type of closure. Good fit cannot be adjusted without the stretch, so it must fit tightly to adjust the strength of the
leather and keep edging power.

where comfort is required over precision.
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The following chart helps you with the selection of Triop climbing shoes. Upper cut and last shape that is the most suitable for individual foot shape. We recommend
before buying, try shoes although the majority of models are convenient for most types of foot
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Comfort Kid

rzep
Velcro
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Zalecany / Recommended
Pasujący / Suitable

Bouldering
Bouldering



Vibram

Drogi wielowyciągowe
Long routes climbing

Ekstremalny
Extreme climbing

Wspinanie tradowe
Traditional climbing

Szeroka
Wide foot

Vibram

rzep
Velcro

Wąska
Narrow foot

Normana
Normal

sznurowanie
lace

Kopyto
Last

Mieszanka gumy
Rubber mixture

Ściana wspinaczkowa
Indoor climbing

Rodzaj wspinaczki
Type of climbing

Extreme

Genus
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Stopa
Foot

System wiązania
Closure system

Model buta
Climbing shoe model

Buty wspinaczkowe

Climbing shoes

Wyprodukowano w rozmiarówce europejskiej (francuskiej) rozmiarówka co pół
rozmiaru. Różnica między pełnymi rozmiarami to 6,6 m, między połową rozmiaru
to 3,3 mm.
MONDOPOINT = długość stopy w milimetrach.
Model CAPOEIRA jest produkowany tylko w pełnych rozmiarach (38-47 EUR).

Are produced in EUR (French) sizing with half sizes.
The difference between whole sizes is 6.6 mm and between half sizes is 3.3 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
Capoeira Ice model is produced in whole numbers only, in sizes 38–47 EUR.

EUR
MONDOPOINT (mm)
UK

35,5
227,7
3

36
231
-

36,5
234,3
3,5

37
237,6
4

37,5
240,9
4,5

38
244,2
5

38,5
247,5
-

39
250,8
5,5

39,5
254,1
6

40
257,4
6,5

40,5
260,7
7

41
264
-

EUR
MONDOPOINT (mm)
UK

41,5
267,3
7,5

42
270,6
8

42,5
273,9
8,5

43
277,2
9

43,5
280,5
-

44
283,8
9,5

44,5
287,1
10

45
290,4
10,5

45,5
293,7
11

46
297
-

46,5
300,3
11,5

47
303,6
12

Buty wspinaczkowe dla dzieci

Children´s climbing shoes

Buty wspinaczkowe dzięcięce Triopa są produkowane w europejskiej
(francuskiej) rozmiarówce w pełnych rozmiarach (28-35 EUR).
MONDOPOINT = długość stopy w milimetrach.

Children´s climbing shoes Triop are produced in EUR (French) sizing in whole
numbers only, in sizes 28 –35 EUR.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.

EUR
MONDOPOINT (mm)
UK

28
178,2
10

29
184,8
11

30
191,4
11,5

31
198
12,5

32
204,6
13,5

33
211,2
1

34
217,8
1,5

35
224,7
2,5

WAND / WALL

Poniższy wykaz pomoże zorientować się w szerokiej ofercie butów wspinaczkowych Triopa. Wykonanie oraz kształt kopyta, które jest najbardziej dopasowane do
indywidualnych wymagań. Przed zakupem radzimy przymierzyć konkretną parę butów, aczkolwiek większość modeli jest dopasowana do większości typów stopy.

280 mm
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Zaawansowani / Advanced

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Dopasowanie rozmiaru
Buty wspinaczkowe TRIOP są robione w rozmiarówce europejskiej (francuskiej). Różnica między pełnymi numerami to 6,6 mm, między połówkami numerów
to 3,3 mm. Połóż kartkę papieru na podłodze jedną ze stron opierając na ścianie, stań bosą stopą na niej i oprzyj się na pięcie. Połóż książkę lub pudełko przed
palcami stóp i narysuj linię w wyznaczonym w ten sposób miejscu. Zawsze zmierz obie stopy, najlepiej pod koniec dnia, wtedy kiedy mają one największy
rozmiar. Porównaj wymierzoną długość z rozmiarówką w tabeli.

Size measurement
Triop climbing shoes are made in EUR (French) sizing. The difference between full sizes is 6.6 mm, between half sizes 3.3 mm. Place a sheet of paper on the floor alongside
the wall, stand barefoot on it with the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot,
preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. The length of your foot can be compared with the sizing chart.

Jak wybrać odpowiedni but wspinaczkowy
Nasze buty wspinaczkowe są robione ręcznie, radzimy aby przymierzyć je przed zakupem w sklepie sportowym. Weź pod uwagę następujące kwestie przy wyborze właściwego modelu buta:
• pozwól profesjonalnej obsłudze pomóc w doborze butów,
• przymierz oba buty, potrzymaj je na nogach przez dłuższą chwilę oraz spróbuj stanąć na czubkach,
• każdy model jest inny, jeśli jeden nie pasuje spróbuj inny,
• skórzane buty rozciągają się podczas używania, więc wybierz buta ciasnego, z czasem sam się dopasuje,
• syntetyczna skóra nie rozciąga się tak samo jak zwykła,
• pamiętaj, że podczas aktywnego dnia stopa zwiększa swój rozmiar.

How to select the appropriate climbing shoe
Our climbing shoes are hand-made, we recommend you to try it when you buy it in sport shop. Take into consideration the following points when selecting a model:
• let professional staff help you when selecting shoes
• try both shoes, keep them on feet a while and try to stand on the toe
• each model is different, if one does not fit try another
• split leather stretches by using, so take the shoe tighter it will adjust
• artificial leather does not stretch too much
• remember that during the day in active motion foot will increase its volume

Wygoda i użytkowanie
Początkujący, rzadko wspinający się oraz dzieci powinni kupować buty wspinaczkowe w takim samym rozmiarze jak obuwie codzienne. W tym kompromisie
ucierpią osiągi, lecz wybór butów nie jest długotrwały, oraz tak dobrane buty nie będą sprawiały dyskomfortu w dłuższym okresie czasu. Jeśli stawiamy nacisk
na osiągi to buty powinny być mniejsze przynajmniej o rozmiar od codziennych aby zaoferować wystarczające czucie. Ciasno dopasowany but jest używany
zwykle do przechodzenia pojedyńczych dróg lub do boulderingu.

Comfort and usage
Beginners, recreational climbers and children should buy climbing shoes in the same size as regular footwear. Performance is compromise, but if the shoes are not long
enough try and they will not hurt in longer time climbing. In performance climbing, shoes must be smaller than common size to offer enough sensitivity. A tighter climbing
shoe is for this reason used for one route or bouldering.

10

GENUS / GENUS VELCRO
Najnowszy model z kolekcji Triopa. Genus to mocno
asymetryczny, techniczny model buta specjalnie dla wspinaczy
szukających najbardziej efektywnych opcji. Najlepiej sprawdzi się
na ciężkich technicznie i mocno przewieszonych drogach. małe
dziurki lub mikroskopijne krawądki najlepiej pokażą możliwości
tego modelu. Jest to najlepszy wybór również na boulder, kiedy
potrzebujemy dobrego tarcia i perfekcji. Vibramowa podeszwa
zapewni najlepsze możliwe działanie.
Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termoflex 1,4 mm, convex
Rant:
V 5227
Podeszwa:
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR

The technical model Genus is built on a completely new last. This
highly asymmetric and curved shoe is a great choice for a climber
searching for maximum performance. Perfect shape and construction
support when hanging in difficult routes even on the tiniest footholds
and ledges. It is a great companion for bouldering with its Vibram XS
Grip sole rubber.
Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Thermoflex 1.4 mm, convex
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35.5–47 EUR
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2017

Zaawansowani / Advanced

PHET MAAK / PHET MAAK VELCRO

CONGA

But służący do wspinaczki sportowej, zbudowany na nowym
kopycie. Zaprojektowany na najcięższe linie. Praktyczna i nowoczesna cholewka z dwoma rzepami, które docenisz w trakcie
użytkowania. Vibram XS Grip zapewni najlepsze możliwe tarcie
na nawet najmniejszych stopniach i krawądkach. Wyjątkowo
wyprofilowana pięta jest zmodyfikowana dla lepszego haczenia.
Doskonały wybór dla wygody i sportowych osiągów przy różnych
rodzajach wspinaczki.

Techniczny but rekomendowany do wspinaczki na ściankach
jak i w skałach dla średnio- oraz zaawansowanych wspinaczy.
Precyzja i czucie na najmniejszych stopniach zostało wtym
modelu zachowane. Asymetria tego modelu wraz doskonałą
konstrukcją oferują wysokie osiągi. System szybkiego sznurowania wraz z asymetryczną pozycją wiązań zapewnia dobre i
szybkie dopasowanie buta.

Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termoflex 1,2 mm, convex
Rant:
V 5227
Podeszwa:
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR
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Materiał zewnętrzny:
Wyściółka:
Podeszwa śródstopia :
Rant:
Podeszwa:
Rozmiary:

skóra syntetyczna
Super Royal
Termoflex 1,2 mm, convex
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35,5–47 EUR

Sport shoe for the most difficult climbing. Practical and modern upper
with two straps you appreciate when to put on. Vibram XS GRIP
rubber sole provides the ultimate friction on the smallest footholds
and edging. Excellent heel fit is modified for hooking.
Great choice for comfort, sport performance and multi-purpose
climbing.

A technical shoe recommended for indoor and outdoor mid-level and
advanced climbers. So needed and sensitive toe part for the smallest
footholds was saved. Lightly curved last together with a perfect
construction offers an extraordinary performance. Perfect lace up
ensures soft tongue together with asymmetric lacing to the top of the
shoe.

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35.5–47 EUR

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35.5–47 EUR
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Zaawansowani / Advanced

RAP

TANGO/TANGO LADY

Agresywny, anatomicznie dopasowany but wspinaczkowy. But
na wymagające linie. Dzięki świetnej anatomii i agresywnemu
kształtowi model dedykowany jest dla zaawansowanych wspinaczy. Specjalny język uszyty z rozciągliwej Lycry oraz elastyczne
pasy na podbiciu dodatkowo opinają stopę lecz nie zmniejszają
wygody. Zastosowanie takiej budowy pozwala utrzymać stopę w
stałej pozycji w każdych warunkach.

Nowy model Triopa o wszechstronnym zastosowaniu. Zarówno
na ściankę jak i w skały. Lekka asymetria, podwójny rzep,
wygodne zakładanie i ściąganie – zaprojektowany dla zróżnicowanej grupy wspinaczy. Wersja damska jest w stosunku do
męskiej węższa o 6 mm w średnicy.

Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Tempopat 0,8 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR
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Średniozaawansowani / Intermediate

Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termoplastic 1,3 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR (Tango)
35,5 - 42 EUR (Tango Lady)

An aggressive, anatomically shaped climbing shoe designed for
the best sports performances. The Lycra strap under the tongue
together with supported nylon lacing straps supports foot arch and
provides a tight but comfortable fit. These features help the climber
when making moves on steep routes. A reliable companion when
searching the best performance.

This model is designed for all round indoor and outdoor climbing.
Comfort Velcro closure system, medium asymmetric and curved
construction provides matching performance during all day
climbing. Lady´s version of Tango shoe is narrowed by 6 mm in
ankle fitting.

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Termopat 0.8 mm
V 5227
VIBRAM XS GRIP, 4 mm
35.5–47 EUR

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Artificial leather
Super Royal
Termoplast 1.3 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35.5–47 EUR (Tango)
35.5–42 EUR (Tango Lady)
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Średniozaawansowani / Intermediate

TIGER TOP

ORCA

Jest to sprawdzony techniczny but o ekstremalnych sportowych
osiągach. Precyzyjnie poprawiona konstrukcja jest na wysokości
pięty zmodyfikowana perforowaną powierzchnią. Ten but będzie
doskonałym przyjacielem zwłaszcza wtedy gdy wspinasz się
na granicy swoich możliwości. System szybkiego sznurowania
zapewnia wygodę i dobre dopsowanie buta.

Techniczny but dla średniozaawansowanych, zaprojektowany do
trudniejszej wspinaczki ale na kieszeń każdego wspinacza. Orca
oferuje unikalny balans między stabilnością a dobrym czuciem.

Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termopat 1,2 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR

16

Średniozaawansowani / Intermediate

Materiał zewnętrzny: skóra przetworzona
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termopat 1,2 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR

This is a time-proven technical shoe for extreme sport performance.
Precisely contoured construction of the heel area provides a
slingshot heel. It becomes your buddy for exacting and no-end
routes with overhanging sections. Combined lacing system offers
fast and safe fitting.

A technical shoe of mid level designed for hard climbing, that
everybody can afford. Orca offers unique balance between stability
and sensitivity.

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35.5–47 EUR

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35.5–47 EUR
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BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Początkujący / Beginners

NEW
2017
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Początkujący / Beginners

ZUMBA

START

Tento nový model je určen lezcům, kteří se rádi odliší. Moderní
design a nové širší kopyto předurčují tento model pro ty, kteří tráví
celý den na skalách nebo umělé stěně a mají rádi pohodlí pro své
nohy.

Jest to uniwersalny, wygodny but zaprojektowany
specjalnie dla adeptów wspinaczki oraz osób wspinających
się rekreacyjnie. But oferuje komfort wystarczający do
całodniowej wspinaczki, a jego osiągi są adekwatne dla
osób poczatkujących.

Svršek:
Podšívka:
Mezistélka:
Obsázka:
Podešev:
Velikost:

Syntetická kůže
Super Royal
Termopat 1,2 mm, celková
V 5227
CLING, 4 mm
35,5–47 EUR

Materiał zewnętrzny: skóra przetworzona
Wyściółka:
Super Royal
Podeszwa śródstopia : Termopat 1,2 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 4 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR

This new model is designed for climbers who like to be different.
Modern appearance and new wider last predestine this model to
ones who love to spent the whole day outdoor or indoor climbing
in comfort climbing shoe.

This is universal comfortable shoe designed especially for
beginners and free-time climbers. A neutral last offers
sufficient comfort for all day climbing and matching sport
performance.

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm, total
V 5227
CLING, 4 mm
35.5–47 EUR

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

Cow split leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
35.5–47 EUR
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BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES
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Początkujący / Beginners

Początkujący / Beginners

RENTAL VELCRO

JUNIOR GREEN / JUNIOR BLUE

Dzięki gęstej, 5mm gumie Cling odporność Rentala jest bardzo wysoka, co w
modelach dla początkujących jest niesłychanie ważne. To prosty i wygodny
but do nauki, a dzięki mocnej budowie to świetna inwestycja na początek.
Jego żywiołem są ścianki wspinaczkowe i proste drogi w skałach. Szybko się
dopasowują co pozytywnie wpływa na komfort w początkowej fazie nauki.

Nowy but dziecięcy z poprawioną konstrukcją, zaprojektowany
dla tych najmniejszych wsinaczy. Nowy system wiązania oraz
na nowo wymodelowane kopyto sprzyjają charakterystyce
ortopedycznej małych wspinaczy. Jeśli Twoje dziecko chce sie
wspinać to ten but będzie da niego doskonałym prezentemi
zachętą do dalszych ćwiczeń.

Materiał zewnętrzny: skóra przetworzona
Wyściółka:
Super Roya
Podeszwa śródstopia : Termopat 1,2 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 5 mm
Rozmiary:
35,5–47 EUR

Materiał zewnętrzny: skóra syntetyczna
Wyściółka:
Super Roya
Podeszwa śródstopia : Termopat 1,2 mm
Rant:
V 5227
Podeszwa:
CLING, 4 mm
Rozmiary:
28-35 EUR
(tylko pełne rozmiary)

The abrasion resistance of the rubber rand on Rental is so high
that these shoes can be resoled over and over without changing
the rand. Together with 5 mm thick sole and the time tested Triop
construction the Rental is the best investment a climbing school or
a climbing gym can make. The sizes are printed on each shoe, a time
saving feature for rental fleet. Built on well tried Waltz last it will
be appreciated especially by climbing walls owners and as a good
choice for mid level climbers as well.

New children climbing shoe with improved construction designed
for the smallest climbers. New closure system and newly modelled
last supports orthopaedics characteristics for little competitors
needs. This is a great comrade for junior beginner climbers.

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Size:

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
CLING, 5 mm
35.5–47 EUR

BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

NEW
2017

Artificial leather
Super Royal
Termopat 1.2 mm
V 5227
CLING, 4 mm
28-35 EUR (the whole numbers only)
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BUTY WSPINACZKOWE / CLIMBING SHOES

CAPOEIRA ICE
CAPOEIRA to unikatowe połączenie buta wspinaczkowego firmy TRIOP z
technicznymi rakami RAVELTIKA. Materiał zewnętrzny z przetworzonej
skóry sprawia, że but jest lżejszy, mocniejszy, lepiej dopasowany i
świetnie oddycha co w przypadku drytoolingu, oraz lodowego wspinania daje idealny komfort. Wewnętrzny materiał wraz z formowalną
pianką poprawia precyzję i odczucia podczas karkołomnych ewolucji
jak również usztywnia kostkę. W celu poprawienia komfortu wiązania,
zastosowano specjalną powłokę, dzięki której za jednym pociągnięciem
sznurowadeł szybko dopasujemy but do stopy. Rzep pod kostką zapobiega rozsznurowywaniu się butów w extremalnych warunkach. Otok
z gumy Cling minimalizuje ryzyko poślizgnięcia i dodatkowo go chroni.
Rakobuty wykonano z wysokogatunkowej stali chromo-molibdenowej.
Przytwierdzone do podeszwy stanowią wręcz integralną część stopy co
mocno podnosi możliwości w terenie. Przedni monopoint wpasuje się w
każdy mikropunkt co daje absolutną wolność. Można go zdemontować
i używać rakobutów Capoeira na dowolny sposób. Dzięki ostrodze w
najbardziej extremalnych warunkach but daje maksimum pewności.
Obydwa zęby są demontowane co ułatwia transport.
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Materiał zewnętrzny:
Wyściółka:
Podeszwa śródstopia :
Rant:
Podeszwa:
Rozmiary:

skóra przetworzona
Drilex
Dural
V 5227
CLING, 4 mm
38-47 EUR
(tylko pełne rozmiary)

Upper:
Lining:
Midsole:
Rand:
Sole:
Crampons:
Size:

Split cowhide leather + CORDURA
Drilex – breathable hydrophilic lining
Dural
V 5227
CLING, 4 mm
Singing Rock Capoeira
38–47 EUR (the whole numbers only)

C Z E C H

P RO D U C T

SANDALS

The unique combination of climbing shoe together with crampons for mixture and
ice climbing, dry-tooling and competition. The upper from split cowhide leather in
combination with Cordura offers sufficient strength and maximum flexibility, so
much required for this type of climbing. The inner lining Drilex together with PE
foam padding that gives an excellent feeling when put on and provides optimal
comfort for instep and ankle. To secure the foot of a climber there is a Velcro strip
over the instep. For the rand and heel CLING rubber mixture as used for climbing
shoes provides a precise protection for the upper and can support the foot itself
during climbing. Crampons made out of high-quality Chrome-Molybdenum steel
are permanently screwed to the sole of light climbing shoes, which brings the
feeling of compact integrity. The front mono-point offers absolute freedom of lateral
movement; heel-point (spur) helps to relieve the climber’s weight in more difficult
overhangs. The front point can be removed for speed climbing for reasons of greater
safety. Both points are adjustable at your will and you can simply pack them for
easier transport and stuffing.

SANDAŁY / SANDALS

SANDAŁY / SANDALS

Sandały to obuwie przeznaczone do do chodzenia w znacznej części roku kalendarzowego. Nawet jeśli nie są przeznaczone do trekkingu, czy chodzeni a po
górach, to okazuje się, że często są wykorzystywane w tym właśnie celu. Jeśli wykorzystujemy je w ten sposób powinniśmy jednak mieć pewne doświadczenie i
praktykę w poruszaniu się w takim terenie, sandały nie mogą być bowiem właściwym substytutem dla dobrych butów trekkingowych.
Sandały produkowane w Triopie prezentują wysoką jakość, komfort użytkowania oraz trwałość. W trakcie fazy testów i projektowania sandałów
współpracujemy z podróżnikami i turystami w celu odpowiedzenia na właściwe potrzeby użytkowników. Dzięki temu są one testowane w najróżniejszych
warunkach atmosferycznych na całym świecie – od rozgrzanych słońcem piaszczystych plaż, przez pustynie, góry, aż po lasy tropikalne. Nie wszyscy użytkownicy
będą z nich korzystać w ten sam sposób oraz nie wszystkie modele sa przygotowane na tak ekstremalne warunki. Przed wyborem właściwego modelu, ważne jest
aby zrozumieć przeznaczenie do jakiego został on stworzony, dlatego przygotowaliśmy podział na trzy podstawowe grupy.
Sandals are generally specified as walking shoes. It is trend to use them most part of the year. Even if this type of shoe is not directly intend for mountaineering it is
often used in these conditions. Is necessary to have certain experience for this usage and they could not be generally substitute for trekking shoes.
Sandals produced our company try to offer the high product qualities as are quality, comfort, utility, longevity etc. In the case of development and testing our
sandals we cooperate with many travellers and tourists. The shoes are tested in different conditions all over the world – from sand beaches through desert, mountains
upon tropical rain forests.
Not all users will use them this way nor all models are determinate for such extreme conditions.
Before selection a given model it is useful to have at least an imagination about its usage, therefore we severed our sandals into three fundamental groups.

Sandały / Outdoor sandals

TERRA 06

TERRA 05

TERRA Trek K 01

DINO 04

TERRA Colour 06

DINO 05

DINO 06

TERRA 08

TERRA Shine

EDA 01

TERRA 10

TERRA Black

EDA 08

TERRA 11

TERRA Neon 01

TERRA Lady 02

TERRA Lady 04

TERRA Neon 02

EDA 10

TERRA Lady 05

TERRA Neon 03

AQUA 01

TERRA Neon 04

AQUA 03

Nazouváky / Slippers

EDA Trek
24

LIGHT 01

LIGHT 02

API 01

API 02

API 03

API 04
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SANDAŁY / SANDALS

SANDAŁY / SANDALS

Sandały

Sandals

Dopasowanie rozmiaru

Są robione w pełnych rozmiarach w rozmiarówce metrycznej (CM).
Różnica między rozmiarami wynosi 10 mm.
MONDOPOINT = długość stopy w milimetrach.
* Ten rozmiar jest dostępny tylko w modelu Terra z śródpodeszwą ANTI

Are made in whole numbers in metric (CM) sizing.
The difference between sizes is 10 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.
* This size is available only for model Terra with midsole ANTI.

Sandały TRIOP są robione w pełnych rozmiarach w rozmiarówce metrycznej (CM). Różnica między numerami wynosi 10 mm. Połóż kartkę papieru na podłodze
jedną ze stron opierając na ścianie, stań bosą stopą na niej i oprzyj się na pięcie. Połóż książkę lub pudełko przed palcami stóp i narysuj linię w wyznaczonym
w ten sposób miejscu. Zawsze zmierz obie stopy, najlepiej pod koniec dnia, wtedy kiedy mają one największy rozmiar. Dodaj do wymiaru rezerwę rzędu 5-10
mm. Porównaj wymierzoną długość z rozmiarówką w tabeli.

Measurement of size
CM
MONDOPOINT (mm)
EUR

23
220
34,5

24
230
36

25
240
37,5

26
250
39

27
260
40,5

28
270
42

29
280
43,5

30
290
45

31
300
46,5

32
310
48

33*
320*
49,5*

Sandals Triop are made in whole numbers in metric (CM) sizing. The difference between sizes is 10 mm. Place a sheet of paper on the floor alongside the wall, stand barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot, preferably in
the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 5-10 mm. The length of your foot will be compared with the sizing chart.

Jak właściwie dobrać sandały?

Sandały Triopa w rozmiarach dla dzieci są robione w pełnych
numerach w rozmiarówce metrycznej (CM) 18-22 cm.
MONDOPOINT = długość stopy w milimetrach.

Sandals Triop in children ´s sizes are made in whole numbers in
metric (CM) sizing in 18–22 CM.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.

W trakcie przymierzania butów nie wystarczy tylko w nich stanąć. Ważnym jest aby spróbować przejść się w nich po różnej powierzchni, pochyłościach, ewentualnie po schodach, palce nie powinny wystawać poza obręb podeszwy. W trakcie wyboru sandałów istotne jest oprócz wyglądu zwrócić uwagę na kształt
podeszwy śródstopia, czy pasuje do Twojej stopy (szerokości i długości) oraz na użyte materiały.
By wybrać właściwy model należy przede wszystkim zastanowić się nad tym do jakich celów będzie nam służył. Dla ogólnego użytku w przeważnie suchym
terenie najwłaściwszy będzie wybór skórzanej wkładki (np.: Terra), do sportów wodnych i środowiska wilgotnego, lepszy okaże się wybór modeli z wkładką
gumową (np.: Aqua).

How to choose sandals
18
170
27

19
180
28,5

20
190
30

21
200
31,5

22
210
33

Correct fitting of footwear needs more than just trying standing up. It is necessary to briefly go through if it is possible to try on an inclined plane (or stairs), the toes should
not go over the edge of the midsole. When choosing the right model it is necessary to take into account not only the appearance but also midsole shape adequate your foot
(width and shape) and material used. When choosing a suitable model, it should be noted, what will be the main purpose of the chosen model. For general use, mostly in a
dry environment is preferable leather insole (e.g. Terra), for water sports and humid environment, it is better to choose a rubber insole (e.g. Aqua).

STĚNA / WALL

CM
MONDOPOINT (mm)
EUR

280 mm
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SANDAŁY / SANDALS

TERRA BLACK

TERRA NEON

Oblíbený páskový sandál v atraktivním černém provedení na
pohodlné PUR mezipodešvi Terra, s podporou podélné klenby a
patní miskou. Použitím stélky ze syntetické kůže s antibakteriální
úpravou zlepšuje komfort nohou při nošení. Nastavitelné pásky
jsou polstrované a příjemné při nošení.

Oblíbený páskový sandál v atraktivním černém provedení na
pohodlné PUR mezipodešvi Terra, s podporou podélné klenby
a patní miskou. Neonové části svršku zvýrazňují viditelnost za
snížených světelných podmínek. Použitím stélky ze syntetické
kůže s antibakteriální úpravou zlepšuje komfort nohou při
nošení. Nastavitelné pásky jsou polstrované a příjemné při
nošení.

Svršek
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:

Svršek:
Bandáž:
Stélka:
Mezistélka:
Podešev:
Velikost:

PES
Poromer
Syntetická štípenka - antibakteriální
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET
23–32 CM

NEW
2017

PES
Poromer
Syntetická štípenka - antibakteriální
Terra, měkká PUR pěna
Kompaktní pryž – NET
23–32 CM
01
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Popular sandal designed in attractive whole black performance on
comfortable PUR foam midsole Terra. New artificial leather insole
with antibacterial adjustment improves feet comfort while having
it on. Adjustable straps are padded and comfortable.

Popular sandal designed in attractive whole black performance on comfortable PUR foam midsole Terra. Fresh neon
upper parts highlight visibility in low light conditions. New
artificial leather insole with antibacterial adjustment improves
feet comfort while having it on. Adjustable straps are padded
and comfortable.

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Nylon webbing
Poromer
Artificial leather - antibacterial
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM

Nylon webbing
Poromer
Artificial leather - antibacterial
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM

02

03

04
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SANDAŁY / SANDALS

TERRA

TERRA LADY

Popularny model sandałów zaprojektowanych na podstawie
komfortowej poliuretanowej śródpodeszwy Terra. Wraz ze
skórzaną wkładką zapewnia nową jakość i wygodę. Regulowane
paski zapewnią szybkość wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Popularny model sandałów zaprojektowanych na podstawie
komfortowej poliuretanowej śródpodeszwy Terra. Wraz ze
skórzaną wkładką zapewnia nową jakość i wygodę. Regulowane
paski zapewnią szybkość wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Terra, pianka poliuretanowa
Skompresowana guma - NET
23 – 32 cm

NEW
2017

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Terra, pianka poliuretanowa
Skompresowana guma - NET
23 – 32 cm

05

11

Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra.
Together with leather insole it assures new levels of quality and
comfort. Adjustable straps are padded and comfortable.

Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra.
Together with leather insole it assures new levels of quality and
comfort for free time activities. Adjustable straps are padded and
comfortable.

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

05

06
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10

08

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–27 CM
04

02
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TERRA TREK

TERRA COLOUR

Popularny model sandałów zaprojektowanych na podstawie
komfortowej poliuretanowej śródpodeszwy Terra. Regulowane
szerokie paski wraz ze skórzaną wkładką zapewnią wygodę
nawet podczas trekkingu w górach i urozmaiconym terenie oraz
komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Sprawdzone sandały zaprojektowane na podstawie
komfortowej poliuretanowej śródpodeszwy Terra. Wraz
z kolorowaną wkładką EVA zapewnią wysoki komfort i
sportowy wygląd. Regulowane paski zapewnią szybkość
wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie
użytkowania.

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Terra, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma - TREK
23 – 32 cm

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
EVA
Terra, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma - NET
23 – 32 cm

01

32

06

Popular sandal designed on comfortable PUR foam midsole Terra.
Adjustable thicker padded straps together with leather insole
assure a higher level of comfort for hiking in different type of
terrain.

Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam
midsole Terra. Together with coloured EVA insole assures
high comfort and dynamic appearance. Adjustable straps are
padded and comfortable.

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – TREK
23–32 CM

Nylon webbing
Poromer
EVA
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET
23–32 CM
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TERRA SHINE

DINO

Sprawdzone sandały zaprojektowane na podstawie komfortowej poliuretanowej śródpodeszwy Terra. Odświeżony wygląd
zapewni beżowa podeszwa z kolorowymi taśmami. Regulowane
paski zapewnią szybkość wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Ten komfortowy sandał jest zaprojektowany specjalnie dla dzieci.
Użyta w tych sandałach technologia to połączenie miękkiej
poliuretanowej pianki w sródpodeszwie Terra oraz ukształtowanie dopasowane do specyficznych ortopedycznych właściwości dziecięcej stopy. Te sandały spełniają wszystkie warunki by
stać się wygodnym i higienicznym butem dla każdego dziecka.
By być pewnym jego jakości i wygody użyliśmy pełnej skórzanej
wkładki w tym modelu.

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Terra, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – NET szara
23 – 32 cm

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

NEW
2017

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Terra, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – ANTI
18-22 cm
06

34

Time-proven sandal designed on comfortable PUR foam midsole
Terra. Beige colour midsole with one colour webbing in fresh
appearance.
Adjustable straps are padded and comfortable.

This comfortable sandal is designed especially for children. It uses
PUR technology on Terra midsole and takes into consideration
specific orthopaedic features for this group of customers.
This sandal carries all necessary orthopaedics and hygienic
requirements for children shoes. To emphasize this intention we use
an all leather insole.

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – NET beige
23-27 CM

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber – ANTI
18–22 CM

04

05
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SANDAŁY / SANDALS

SANDAŁY / SANDALS

API

EDA

Sprawdzone eleganckie sandały typu pantofle z śródpodeszwą
typu Terra. Lekarska skórzana wkładka, która wspiera podbicie
stopy oraz pięty sprawia, że sandały są nie tylko wygodne ale i
zdrowe.

Proste i popularne sandały z taśmami nylonowymi. Regulowane
paski zapewnią szybkość wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

przetworzona skóra
Super Royal
przetworzona skóra
Terra, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – NET
23-32 cm

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
przetworzona skóra
Eda, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – ANTI
23-32 cm

08

01

04

36

02

03

Time-proven elegant slip-on sandal offers Terra midsole comfort.
Medical leather insole that supports arch of the foot and with
heel-cup.

Simple and popular strap sandal with nylon webbing and Velcro
closure system. Adjustable straps are padded and comfortable.

Upper:
Lining:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Cow split leather
Super Royal
Cow split leather
Terra, soft PUR foam
Compressed rubber - NET
23–32 CM

Nylon webbing
Poromer
Cow split leather
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – ANTI
23–32 CM

01

10
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SANDAŁY / SANDALS

SANDAŁY / SANDALS

AQUA

EDA TREK

Sandały, które zostały stworzone do warunków wilgotnych oraz
sportów wodnych. Podwójne zapięcia zapewnią dobre trzymanie
wiązania. Sandały nie toną i są dobrze widoczne. Regulowane
paski zapewnią szybkość wiązania i dobře, komfortowe dopasowanie w trakcie użytkowania.

Wszystkie cechy modelu EDA zostały zachowane także
w tym modelu. Dla większej trwałości sandały posiadają
gumową wkładkę oraz specjalnie zaprojektowaną
podeszwę do różnego typu terenu.

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:

Taśmy:
Wyściółka:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Poromer
Miękka guma
Eda, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – BUMERANG

Nylon
Poromer
Miękka guma
Eda, miękka pianka poliuretanowa
Skompresowana guma – TREK
23-32 cm

01

02

A straps sandal that is suitable for humid conditions and water
sports. Double closure system prevents opening in water. The
sandal floats and is good visible. Adjustable webbings are pad out
and comfortable while having it on.

All characteristics of sandal EDA are kept in this model too.
For better maintenance it has a rubber insole and designed
trekking sole for mixed terrain.

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Upper:
Padding:
Insole:
Midsole:
Sole:
Size:

Nylon webbing
Poromer
Soft rubber
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – BUMERANG
23–32 CM

Nylon webbing
Poromer
Soft rubber
Eda, soft PUR foam
Compressed rubber – TREK
23–32 CM

03
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SANDAŁY / SANDALS

LIGHT
Proste i odporne na wodę sandały zaprojektowane do szerokiego
rodzaju aktywności.
Taśmy:
Wkładka:
Śródpodeszwa:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nylon
Miękka guma
Guma mikroporowa
Guma mikroporowa – DIAMOND
23-32 cm

01

NEW

A simple washable sandal designed for wide range of activities.
Upper:
Insole:
Sole:
Size:

2017

02
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Nylon webbing
Micro porous rubber
Micro porous rubber - DIAMOND
23–32 CM

C Z E C H

P RO D U C T

T R E K K I N G B O OTS

BUTY TREKKINGOWE/ TREKKING BOOTS

BUTY TREKKINGOWE / TREKKING BOOTS

Buty trekkingowe to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia do trekkingu w każdym terenie. Źle dobrane buty zostawią niezbyt przyjemne wspomnienia z każdej wycieczki. Obecny trend zmierza w kierunku lekkiego, energomicznego i komfortowego obuwia. Obecnie szeroka oferta jest niezbędna aby
zapewnić różne rodzaje butów do różnego typu aktywności. Naturalna skóra lub syntetyczny odpowiednik wsparty odpowiednią membraną, to dwie różne
typy obuwia przeznaczone do innego typu aktywności. Dla lepszej orientacji w szerokiej ofercie butów trekkingowych Triopa pomoże poniższy podział:
• Lekkie buty spacerowe – przenaczone do poruszania się w lekkim terenie,
• Klasyczne buty trekkingowe – przeznaczone do poruszania się w terenie górskim,
• Buty alpejskie – przeznaczone do poruszania się trudnym terenie górskim. Skały czy lodowce – to przeznaczenie tych butów,
• Buty wspinaczkowe – przeznaczone do ekstremalnie trudnego terenu górskiego, w tym wspinaczki mikstowej.
Buty, które powstaja w Triopie są robione z impregnowanej skóry w membraną Windtex – w wypadku butów wysokich
lub membraną Drilex w wypadku butów niskich. Dzięki wykorzystywaniu wysokojakościowych materiałów do impregnacji wodoszczelność butów jest na
bardzo wysokim poziomie.
Trekking boots are an important requirement for hiking in every terrain, both one-day and multi-day trips. Poorly fitting boots will leave an unforgettable experience from every completed trip. The current trend heads towards lightweight, ergonomically comfortable footwear. From the present large range it is necessary
to choose a well-fitting model from full leather upper or synthetic material with membrane, suitable for chosen terrain and load carried. For better selection of
hiking boots the following divisions can help following:
• Lightweight walking shoes - for light terrain, clay and woodland paths
• Classic trekking shoes - for more challenging terrain, prevailing mixed terrain
• Alpine boots - for difficult terrain, rocky ground movement over the snow and glaciers
• Climbing shoes - for extreme mountain terrain, a mix of snow, ice and rocks

Buty trekkingowe wysokie / Ankle trekking boot

Kabru 01

Kabru 02

Kabru City 01

Kabru City 03

Buty trekkingowe niskie / Low trekking boot

Boots we manufacture use hydrophobic treatment full leather boots with inner membrane Windtex for ankle-high boot or Drilex membrane for low ankle boots.
By using high-quality hydrophilic materials, water resistance is very good and completely sufficient for ordinary hiking.

Dagh 06
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Dagh 07

Dagh Plus

43

BUTY TREKKINGOWE/ TREKKING BOOTS

BUTY TREKKINGOWE / TREKKING BOOTS
Měření velikosti
Odolný proti větru
Wind proof

1 Vnější vrstva obuvi
Outside boot layer

Prodyšný
It allows breathability

2 Membrána
Membrane
3 Textilie přiléhající k noze
Textile

Buty trekkingowe TRIOP są robione w rozmiarówce brytyjskiej (UK) co pół rozmiaru. Połóż kartkę papieru na podłodze jedną ze stron opierając na ścianie, stań
bosą stopą na niej i oprzyj się na pięcie. Połóż książkę lub pudełko przed palcami stóp i narysuj linię w wyznaczonym w ten sposób miejscu. Zawsze zmierz obie
stopy, najlepiej pod koniec dnia, wtedy kiedy mają one największy rozmiar. Dodaj do wymiaru rezerwę rzędu 10-15 mm. Porównaj wymierzoną długość z
rozmiarówką w tabeli.

Vodu nepropouštějící
Wather resistant

Jak vybírat trekingovou obuv

2
1

Triop trekking boots are made in UK (inch) sizing. The difference between full sizes is 8.4 mm, between half sizes 4.2 mm. Place a sheet of paper on the floor along side of the
wall, stand barefoot on it and lean the heel against the wall. Place a book or a shoebox against the big toe and draw a pencil line. Always measure the right and the left foot,
preferably in the afternoon or evening, when the foot has its largest volume. Calculate a reserve of 10 - 15 mm. The length of your foot will be compared with the sizing chart.
Złota zasada dobrze dobranego buta brzmi – musi pasować! Nie można wybierać butów, które są w jakikolwiek sposób – w długości, czy szerokości - źle
dopasowane. Jeśli but jest zbyt duży stopa będzie w nim „pływać“, jeśli będzie zbyt mały, powstaną odciski i już nigdy nie będziesz chciał ich założyć. Zły dobór
butów ze względu na rozmiar lub przeznaczenie oraz nieprawidłowe użytkowanie, to podstawowe błędy, które skutkują niewygodą i przykrymi konsekwencjami
podczas trekkingu i wycieczek.

3
Udržuje teplo
Maintains warmth

How to choose trekking footwear
The golden rule for a good shoe is – it must fit! It is useless to continue to choose any footwear carefully if it is the wrong size and fit. If the shoe is too wide, so you will slip
into it lightly and when walk the foot considerably shifts forward and backward, while if it is too tight and pushes you will never want to wear it again. Wrong choice of
footwear, its size or improper purpose of use affects not only the quality of walking, but also the lifespan of chosen footwear.

Trekking boots

Nasze buty są produkowane w rozmiarówce brytyjskiej (UK) co pół rozmiaru.
Różnica między pełnymi rozmiarami to 8,4 mm, natomiast między połówkami 4,2 mm.
MONDOPOINT = długość stopy w milimetrach.

Our boots are produced in UK sizing with half sizes included.
The difference between full sizes is 8,4 mm and between half sizes is 4,2 mm.
MONDOPOINT = foot length in millimetres.

UK
MONDOPOINT (mm)
EUR
UK
MONDOPOINT (mm)
EUR
44

5
245,4
38
9
279
43

5,5
249,6
39
9,5
283,2
44

6
253,8
39,5
10
287,4
44,5

6,5
258
40
10,5
291,6
45

7
262,2
40,5
11
295,8
45,5

7,5
266,4
41,5
11,5
300
46,5

8
270,6
42
12
304,2
47

8,5
274,8
42,5
12,5
308,4
47,5

Podczas mierzenie butów, weź pod uwagę poniższe:
•
przymierz oba buty dobrze je zawiązując, podczas mierzenia ubierz skarpety, które będziesz z nimi używał,
•
przejdź sie w butach najlepiej po terenie o różnym nachyleniu, np.: po schodach,
•
W trakcie schodzenia palce stóp nie powinny dotykać przedniej części buta,
•
język nie powinien ruszać się lub cisnąć stopy,
•
prawidłowo włożony i zawiązany but nie powinien cisnąć w żadną cześć stopy,
•
dobrze jest porównać sobie mniejsze i większe rozmiary buta przed zakupem tego właściwego.
•
Pamiętaj, że podczas aktywności w ciągu dnia stopa powiększa swój rozmiar.

Take into consideration followings points:
13
312,6
48

•
•
•
•
•
•
•

try both shoes, use socks that you will use, carefully lace it
keep them a while on feet and walk around in them, try inclined plane or stairs
when walking down toes should not impinge on the top
tongue should not twist to the side and push down
when put on and laced, footwear should not be too tight and never pinch anywhere
it is better to try both larger and smaller size of chosen model for comparison.
remember that during the day in active motion foot will increase its volume

Měření velikosti / Size measurement
STĚNA / WALL

Buty trekkingowe

280 mm
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BUTY TREKKINGOWE/ TREKKING BOOTS

BUTY TREKKINGOWE / TREKKING BOOTS

KABRU

KABRU CITY

Wielosezonowe, trwałe i komfortowe buty trekkingowe
z podeszwą Vibram LITE-RUN oraz sródpodeszwą z pianki
poliuretanowej. Wysokiej jakości materiały użyte do
produkcji tego buta oferują niezawodność i wytrzymałość
w każdym terenie.

Solidne i wygodne buty trekkingowe z podeszwą Cross
oraz śródpodeszwą z pianki poliuretanowej, które nadają
sie do trekkingu przez cały rok. Pewny but do niezbyt urozmaiconego terenu oraz do użytkowania na codzień.

Materiał cholewki:
Membrana:
Wkładka:
Rant buta:
Podeszwa:
Rozmiary:

Materiał cholewki:
Membrana:
Wkładka:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nubuk impregnowany, grubość 2,4 mm,
Windtex
PE
V5227
Vibram LITE-RUN
5-12 UK (łącznie z połówkami rozmiarów)

Nubuk impregnowany, grubość 2,4 mm,
Windtex
PE
Triop Cross
5-13 UK (łącznie z połówkami rozmiarów)

01
01

02
46

Sturdy and comfortable trekking boot with Vibram LITE-RUN
sole and midsole with PU for year-round using. High quality
used materials and construction offer reliability and resistance on every terrain.

Model Kabru City is sturdy and comfortable trekking boot
with Cross sole and PU midsole that is suitable for year-round
use. This reliable boot is determined for moderate terrain and
general wear.

Upper:
2.4 mm
Lining:
Insole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:
2.4 mm
Lining:
Insole:
Sole:
Size:

Cow leather hydrophobic Nubuk, width
Windtex
PE insole
V 5227
Vibram LITE-RUN
5–12 UK, half sizes included

Cow leather hydrophobic Nubuk, width
Windtex
PE insole
Triop CROSS
5–13 UK, half sizes included

03
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BUTY TREKKINGOWE/ TREKKING BOOTS

BUTY TREKKINGOWE / TREKKING BOOTS

DAGH

DAGH PLUS

Niskie buty trekkingowe z cholewką z przetworzonej skóry z
podeszwą Vibram FRICTION. Dzięki gumowemu otokowi buty są
chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi w najbardziej
kluczowych partiach. Wygodne buty służące do aktywności w
lżejszym terenie.

Niskie buty trekkingowe z cholewką z impregnowanego
nubuku oraz podeszwą z gumy Vibram FRICTION. Wyściółka
w okolicy pięty jest zrobiona ze skóry, przednia część z
Drilex-u. Gumowy otok chroni przednią część buta. Ogółem
bardzo komfortowy but rekomendowany do wszelkiego typu
aktywności w terenie.

Materiał cholewki:
Membrana:
Rant buta:
Wkładka:
Podeszwa:
Rozmiary:
06

Nubuk impregnowany, grubość 2,4 mm,
Drilex – oddychająca, wodoodpoena
membrana
V5227
PE
Triop Cross
5-12 UK (łącznie z połówkami rozmiarów)

Materiał cholewki:
Membrana:
Rant buta:
Wkładka:
Podeszwa:
Rozmiary:

Nubuk impregnowany, grubość 2,4 mm,
Drilex – oddychająca, wodoodporna
membrana
V5227
PE
Vibram FRICTION
5-12 UK (łącznie z połówkami rozmiarów)

Low trekking shoe with the upper from split cow-hide leather with
Vibram FRICTION sole. The top part of the shoe is protected by
rubber rand. Comfortable shoes for all outdoor activities in light
terrain.

Model Dagh Plus is low trekking shoe with the upper from
hydrophilic NUBUK with Vibram FRICTION sole. Heel lining
part is made from leather, front part from Drilex. Front part is
protected by rubber rand. Comfortable shoe recommended for
common outdoor activities.

Upper:
Lining:
Insole:
Rand:
Sole:
Size:

Upper:

Split cow-hide hydrophobic leather
Coolmax – breathable hydrophilic lining
PE insole
V 5227
Vibram FRICTION
5–12 UK, half sizes included

Lining:
Rand:
Insole:
Sole:
Size:

Cow leather Nubuk, thickness 2.4 mm,
hydrophilic leather
Drilex – breathable hydrophilic lining
V 5227
PE insole
Vibram FRICTION
5–12 UK, half sizes included

07
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DOPLŇKY / ACCESORIES

Mg pytlíky / Chalk bags
různé vzory/different designes

Nášivka / Applique TRIOP
40 × 75 mm

Banner
různé velikosti/different sizes

Trička / T-shirts

Lady T-shirt
Materiál/Material: 100 % Bavlna/Cotton
Barva/Colour: Fuchsia, Velikost/Size: S-L
50

Men T-shirt
Materiál/Material: 100 % Bavlna/Cotton
Barva/Colour: Apple green Velikost/Size: S-XL

Josef Javorský - TRIOP
Holešovská 406
763 16 Fryšták • Czechia
Phone +420 577 101 270
triop@triop.cz
www.triop.cz

