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Opisy piktogramów:
Description of pictograms:

Skóra nubuk
Nubuck leather

Obuwie deszczowe
Rain boots

Ocieplane obuwie śniegowe
Winter boots with lining

Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu materiału EVA
Extremely light thanks to using EVA material

Ocieplane obuwie śniegowe
Winter boots with lining

Obuwie wyposażone w praktyczny wyjmowany wkład
ocieplający. Wkład można prać w typowych środkach
piorących w temp. do 40OC.
Footwear with practical removable inner boot. Use standard
detergents for washing at a temperature of 40 OC.

www.demar.com.pl

O FIRMIE

WHO WE ARE

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR powstało w 1978
roku jako firma ze 100% udziałem kapitału polskiego.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, ciągłemu wdrażaniu
nowoczesnych technologii oraz pasji tworzenia nowych
produktów, firma zdobyła uznanie wśród najbardziej wymagających klientów w Polsce i na całym świecie.

P. W. Demar was established in 1978 with domestic
capital only. Thanks to long standing experience, the
development of new technologies and passion for
creating our new products we won recognition among
most demanding clients from Poland as well as from the
entire world.

Moce produkcyjne oraz potencjał technologiczny i organizacyjny przedsiębiorstwa umożliwiają produkcję 2,5 miliona
par butów rocznie we własnych zakładach produkcyjnych na
terenie całej Polski.

Productive capacities of all Demar factories enable to
produce more than 2,5 million pairs of shoes a year.

Firma DEMAR aktywnie uczestniczy w konstruowaniu
i opracowaniu nowych wzorów obuwia dla Wojska
Polskiego. Aktualnie produkuje i dostarcza na potrzeby
armii polskiej i służb mundurowych innych krajów kilkaset
tysięcy par butów rocznie. Większość obuwia montowana
jest systemem bezpośredniego wtrysku (najbardziej trwałe
połączenie spodu z cholewką) oraz wyposażone jest w najnowocześniejszą membranę paroprzepuszczalną OutDryTM.
Zdobyte doświadczenie przy wytwarzaniu skomplikowanego
i wymagającego obuwia militarnego firma DEMAR wykorzystuje także w produkcji nowoczesnego obuwia myśliwskiego
najwyższej jakości.
Poza asortymentem obuwia myśliwskiego oraz militarnego
firma produkuje:
• specjalistyczne obuwie ochronne dla przemysłu.
• kalosze i śniegowce dla dzieci i młodzieży.
Prezentowany katalog zawiera ofertę profesjonalnego obuwia dla myśliwych, leśników i wędkarzy. Mamy nadzieję, że
nasze produkty spełnią Państwa oczekiwania. Zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony www.demar.com.pl, na której
możecie Państwo zapoznać się z aktualną ofertą obuwia
produkowanego przez firmę DEMAR.

Profesjonalne obuwie
dla myśliwych,
leśników i wędkarzy.
Professional hunting, fishing
and forestry footwear.

Being the only company on the domestic market with such
technological potential and specialist knowledge Demar
has been chosen to introduce new footwear designs for
the Polish Army.
Yearly Demar provides both the Polish Army and foreign
military services with a few hundred thousand pairs of
shoes. Most of the footwear is assembled with direct
injection technology (the most durable joint between the
sole and the upper). The footwear is also fit with modern
membrane OutDryTM.
We use our experience, gained at complex military
footwear, to produce proffesional hunting footwear of the
highest quality.
Besides hunting and military footwear Demar also
produces:
• professional protective footwear for industry.
• rubber boots and snow-boots for children and youth.
The catalogue presents the offer of professional protective
footwear for industry. We hope our products will come up
to your expectations and we encourage You to familiarize
with the offer.

Specjalistyczne obuwie
ochronne dla przemysłu.

Wypoczynek, hobby,
rekreacja.

Obuwie deszczowe i śniegowce
dla dzieci i młodzieży.

Professional protective
footwear for industry.

Leisure, hobby, recreation.

Rain boots and snow boots for
children and youth.
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Charakterystyka i przekrój modelu TIROL DELUXE / Description and section of the TIROL DELUXE boot

Pasek regulujący
Adjustable belt

Podszewka z naturalnej
skóry jagnięcej (kożuch)

Dwoina welurowa

Lining made of natural
cattle hide (sheepskin)

Suede leather

Membrana paroprzepuszczalna OutDry®

Skóra nubukowa

Waterproof breathable OutDry®
membrane

Nubuck leather

Materiał ocieplający
Thinsulate®
Insulating material Thinsulate®

Wymienna wyściółka pokryta
futerkiem POLAR-ALPE
Removable insole covered
with POLAR-ALPE fur

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk
Podszewka: skóra naturalna jagnięca
Wyściółka: w
 ymienna, pokryta futerkiem POLAR-ALPE
Podeszwa: termokauczuk
Kolor: brązowy
Upper: waterproof leather – nubuck
Lining: natural cattle hide
Insole: removable, covered with POLAR-ALPE fur
Outsole: thermorubber
Colour: brown

tirol deluxE

6468

(41-47)
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Charakterystyka i przekrój modelu ALPY GTX / Description and section of the ALPY GTX boot
Podszewka z naturalnej, bydlęcej skóry
Lining made of natural cattle hide
Haki otwarte
Open hook

Hak samozaciskający
Self-tightening hook
Membrana paroprzepuszczalna OutDry®
Waterproof breathable OutDry®
membrane
Nowoczesne przelotki kulkowe
Modern grummets
Specjalny amortyzator w tylnej części
poprawiający komfort podczas chodzenia
Special shock absorber in the back part
which improves the comfort of walking

Materiał ocieplający
Thinsulate®
Insulating material Thinsulate®

Wyściółka
AIR-Comfort
AIR-Comfort insole

Podeszwa dwuwarstwowa poliuretan/Guma
z antypoślizgowym bieżnikiem
Two-layer PU/rubber sole with
non-skid tread

Otok zabezpieczający but
przed otarciami
Rim protecting the shoe
from wiping off

Materiał zewnętrzny: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM
Podszewka: skóra bydlęca, naturalna
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: PU/guma VibramTM
Kolor: brązowy
Upper material: Waterproof leather
– nubuck, CORDURA™ fabric
Lining: cattle hide, natural
Insole: removable, anatomicaly shaped
Sole: polyurethane/rubber VibramTM
Colour: brown

nr kat.: 5601b

alpy GTX
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6462 (40-48)

nr kat.: 5701

Charakterystyka modelu EXTREME EXPRESS / Description of the EXTREME EXPRESS boot
System cyrkulacji powietrza wewnątrz obuwia.
Air circulation inside.

Element blokujący sznurówki
Laces blocking element

System szybkiego zakładania
i zdejmowania obuwia (suwak).
Sznurujesz tylko za pierwszym razem!
Easy and fast taking off and putting
on shoes (zipper).
Lace your shoes only once!

Otok zabezpieczający but przed otarciami
Rim protecting the shoe from wiping off

Specjalny amortyzator w tylnej
części poprawiający komfort
podczas chodzenia

Wysokiej jakości podeszwa PU/guma, doskonale
amortyzująca nierówności podłoża, antypoślizgowa.
High quality PU/rubber sole, with shock absorber,
extremely slip resistant.

Special shock absorber in the
back part which improves the
comfort of walking

Wierzch: s kóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM
Podszewka: skóra bydlęca, dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: poliuretan/guma
Kolor: brązowy
Upper: w
 aterproof leather
– nubuck, CORDURA™ fabric
Lining: cattle hide-natural, 3D air-mesh lining
Insole: removable, anatomicaly shaped
Outsole: polyurethane/rubber
Colour: brown

extreme EXPRESS

6488

(39-47)
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Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: guma VibramTM
Kolor: brązowy
Upper: waterproof leather – nubuck
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: removable, anatomically shaped
Sole: rubber VibramTM
Colour: brown
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nr kat.: 5603a

nr kat.: 5705

traper

6967

trek m6 B

6465 (36-48)

walker 2

6321

(40-48)

forester l
forester

6800
6801

faster

6920

(40-48)

(40-48)

(36-41)
(40-48)

rest d1

6900

(40-48)

rest d2

6901

(40-48)
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Charakterystyka i przekrój modelu HUNTER PRO / Description and section of the HUNTER PRO shoe

Uchwyt ułatwiający
zakładanie buta
Handle for easily putting
the footwear on

Kołnierz ze ściągaczem
Shoe collar with a puller

Materiał wodoodporny
Waterproof material
Hak samozaciskający
Self-tightening hook

Pianka PE
PE foam
Podszewka wodoodporna
Waterproof lining
Włóknina izolacyjna
Nonwoven insulation

Pianka PU
Poliurethane foam

Specjalny amortyzator w tylnej
części buta poprawiający komfort
podczas chodzenia
Special shock absorber in the
back part which improves the
comfort of walking

Futro 100% wełny
Natural wool 100%

Protektor (bieznik)
antypoślizgowy

Podpodeszwa z warstwą
aluminium

Slip resistant protection

hunter pro
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3811

(40-47)

Warstwa termoizolacyjna (pianka PE)

Wełniana wyściółka wymienna

Thermal insulation layer (PE foam)

Woolen removable insole

hunter pro l

Aluminium layer

3812

(37-40)

yetti pro

3850

yetti pro camo *

(41-47)

3852

(41-47)

B
A

trop 2

caribou PRO

3814

(40-47)

3816

(40-47)

yetti classic

3870

logan

(40-47)

3815

Produkt oznaczony * produkowany jest wyłącznie na zamówienie. Product marked with * is made only against the order.

(41-47)
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thermorubber
sole (TR)

new uniVersal pro
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0270

-30 °C

(40-48)

new universal

0271

-30 °C

(39-48)

predator xl
predator xl B

0260
0260B

LAURA

(41-47)
(41-47)

0225

(36-42)

-30 °C
-30 °C

luna B

luna–s

0220 B (36-42)

0222

(36-42)

-30 °C

new trayk lux

0202

-30 °C

(37-48)

new trayk–s fur

0206

-30 °C

(40-48)
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3921

(39-48)

agro LUX

-30 °C

farmer

3910

14

0151

(39-48)

-30 °C

(40-49)

-30 °C

grand s

3922

(41-47)

farmer–s

3911

(40-49)

-30 °C

grand CHEST waders
grand waders

3192 (41-47)
3190 (41-47)

wrzesień 2016
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42-244 Mstów
ul. Kościelna 26
tel./fax +48 34 328 42 68
www.demar.com.pl

