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.
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 i wędkarskiego.
Poza asortymentem obuwia myśliwskiego oraz militarnego firma
produkuje:
• specjalistyczne obuwie robocze i ochronne
• kalosze i śniegowce dla dzieci – KIDS Demar
• obuwie do prac na działce i gospodarstwie domowym –
HOBBY Demar.
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.
Zapraszamy do zapoznania
myśliwskiego i wędkarskiego.

się

z

kolekcją

Productive capacities of all Demar factories enable to produce
more than 2,5 million pairs of shoes a year.
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 modern hunting and fishing footwear of the highest
quality.
Besides hunting and military footwear Demar also produces:
• proffesional protective footwear for industry
• wellingtons and snow-boots for children – KIDS Demar
• footwear for leisure and home time – HOBBY Demar.
The catalogue presents the offer of hunting fishing and
forestry footwear. We hope our products will come up to your
expectations and we encourage You to familiarize with the
offer.

obuwia

Profesjonalne obuwie
dla myśliwych,
leśników i wędkarzy.

Specjalistyczne obuwie
ochronne dla przemysłu.

Wypoczynek, hobby,
rekreacja.

Obuwie deszczowe
i śniegowce dla dzieci.

Professional hunting, fishing
and forestry footwear.

Professional protective
footwear for industry.

Leisure, hobby, recreation.

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

TIROL DELUXE
nr kat.: 6468

Pasek regulujący
Adjustable belt

Podszewka z naturalnej
skóry jagnięcej (kożuch)
Lining made of natural
cattle hide (sheepskin)

Membrana paroprzepuszczalna OutDry®
Waterproof breathable OutDry®
membrane

Dwoina welurowa
Suede leather

Skóra nubukowa
Nubuck leather
Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk
Podszewka: skóra naturalna jagnięca
Wyściółka: wymienna, pokryta kożuchem
Podeszwa: termokauczuk

Materiał ocieplający
Thinsulate®
Insulating material Thinsulate®

Kolor: brązowy
Upper: waterproof leather – nubuck
Lining: natural cattle hide
Insole: removable, covered with sheepskin
Outsole: thermorubber
Colour: brown

Wymienna wyściółka
pokryta kożuchem

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Removable insole
covered with sheepskin
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ALPY GTX

Charakterystyka i przekrój modelu ALPY GTX / Description and section of the ALPY GTX shoe

nr kat.: 6462
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 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

Materiał ocieplający
Thinsulate®

Lining: cattle hide, natural

Insulating material Thinsulate®

Insole: removable, anatomicaly shaped
Sole: polyurethane/rubber VibramTM
Colour: brown
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

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

Otok zabezpieczający but
przed otarciami

nr kat.: 5601b

Rim protecting the shoe
from wiping off
nr kat.: 5701

TREK M6 A
nr kat.: 6465

EXTREME

nr kat.: 6486

TREK M6 B
nr kat.: 6465

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM

Podszewka: dzianina dystansowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: poliuretan/guma

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

Kolor: oliwkowy

Kolor: oliwkowy

Kolor: brązowy

Upper: waterproof leather
– nubuck, CORDURA™ fabric

Upper: waterproof leather
– nubuck, CORDURA™ fabric

Upper: waterproof leather
– nubuck, CORDURA™ fabric

Lining: 3D air-mesh lining

Lining: 3D air-mesh lining

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: removable, anatomicaly shaped

Insole: removable, anatomically shaped

Insole: removable, anatomically shaped

Outsole: polyurethane/rubber

Sole: dual density polyurethane

Sole: dual density polyurethane

Colour: olive

Colour: olive

Colour: brown

Numeracja/Sizes: 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46 47 48

nr kat.: 5602

nr kat.: 5601a

nr kat.: 5601a

nr kat.: 5704

nr kat.: 5702a

nr kat.: 5702b
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RANGER

nr kat.: 6469

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy
Kolor: brązowy
Upper: waterproof leather
– nubuck, CORDURATM fabric
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: removable, anatomically shaped
Outsole: dual density poliurethane
Colour: brown
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

nr kat.: 5601a

TRAPER

nr kat.: 6967

NEW

TRAPER LADY

SUMMER

nr kat.: 6966

NEW

nr kat.: 7010

B

A

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

Podszewka: dzianina dystansowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Podeszwa: guma VibramTM

Podeszwa: PU/guma

Kolor: brązowy

Kolor: brązowy

Upper: waterproof leather – nubuck

Upper: waterproof leather – nubuck

Lining: 3D air-mesh lining

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: removable, anatomically shaped

Insole: removable, anatomically shaped

Sole: rubber VibramTM

Sole: polyurethane/rubber

Colour: brown

Colour: brown

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40 41

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina CORDURATM
Podszewka: dzianina dystansowa
Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie
Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy
Kolor: brązowy (A) lub oliwkowy (B)
Upper: waterproof leather
– nubuck, CORDURATM fabric
Lining: 3D air-mesh lining
Insole: removable, anatomically shaped
Outsole: dual density poliurethane
Colour: brown (A), olive (B)
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

nr kat.: 5603a

nr kat.: 5603b

nr kat.: 5705

nr kat.: 5706
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REST D1

WALKER

nr kat.: 6900

nr kat.: 6320

FORESTER

nr kat.: 6800
nr kat.: 6801

NEW

B

A

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

Wierzch: skóra wodoodporna – nubuk

Podszewka: dzianina dystansowa

Podszewka: dzianina dystansowa

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Wyściółka: wymienna, formowana anatomicznie

Wyściółka: wymienna, dzianina dystansowa,
Climatic

Podeszwa: PU/guma

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

Kolor: brązowy

Podeszwa: poliuretan dwugęstościowy

Kolor: oliwkowy (A), brązowy (B)

Upper: waterproof leather – nubuck

Kolor: oliwkowy

Upper: waterproof leather – nubuck

Insole: removable, 3D air-mesh lining, Climatic

Upper: waterproof leather – nubuck

Lining: 3D air-mesh lining

Outsole: polyurethane/rubber

Lining: 3D air-mesh lining

Insole: removable, anatomically shaped

Colour: brown

Insole: removable, 3D air-mesh lining, Climatic

Sole: dual density polyurethane

Numeracja/Sizes: 36 37 38 39 40 41
40 41 42 43 44 45 46 47 48

Outsole: dual density poliurethane

Colour: olive (A), brown (B)

Colour: olive

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Numeracja ang. /Sizes eng.: 6 7 8 9 10 11 12

nr kat.: 5703

nr kat.:
5707, 5708
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YETTI PRO

nr kat.: 3850

YETTI PRO CAMO

YETTI CLASSIC

nr kat.: 3852

nr kat.: 3870

B
A

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina poliamidowa

Wierzch: skóra wodoodporna
– nubuk, tkanina poliamidowa

Wkład: wielowarstowy wymienny wkład
ocieplający (100% wełny)

Wkład: wielowarstowy wymienny wkład
ocieplający (100% wełny)

Podeszwa: EVA

Podeszwa: EVA

Kolor: brązowy

Kolor: brązowy/kamuflaż

Upper: waterproof leather
– nubuck, polyamide textile

Upper: waterproof leather
– nubuck, polyamide textile

Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)

Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)

Outsole: EVA

Outsole: EVA

Colour: brown

Colour: brown/camouflage

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Wierzch: tkanina poliestrowa
Wkład: wielowarstowy wymienny wkład
ocieplający (100% wełny)
Podeszwa: EVA
Kolor: zielony (A) lub czarny (B)
Upper: synthetic textile
Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)
Outsole: EVA
Colour: green (A), black (B)
Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47
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HUNTER PRO

Charakterystyka i przekrój modelu HUNTER PRO / Description and section of the HUNTER PRO shoe

nr kat.: 3811

Uchwyt ułatwiający
zakładanie buta
Handle for easily putting
the footwear on

Kołnierz ze ściągaczem
Shoe collar with a puller

NEW

Materiał wodoodporny
Waterproof material
Hak samozaciskający
Self-tightening hook

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

TR
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

Wierzch: materiał skóropodobny,
tkanina poliestrowa, skóra

Futro 100% wełny
Natural wool 100%

Podszewka: wielowarstwowy wymienny
wkład ocieplający (100% wełny)
Podeszwa: termokauczuk
Kolor: zielony
Upper: artificial leather, synthetic textile, leather
Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)
Outsole: thermorubber
Colour: green
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Protektor (bieznik)
antypoślizgowy

Podpodeszwa z warstwą
aluminium

Slip resistant protection
Warstwa termoizolacyjna (pianka PE)

Wełniana wyściółka wymienna

Thermal insulation layer (PE foam)

Woolen removable insole

Aluminium layer
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CARIBOU PRO

LOGAN

nr kat.: 3816

NEW

TR

Wierzch: skóra nubuk
Podszewka: wielowarstwowy wymienny
wkład ocieplający (100% wełny)
Podeszwa: termokauczuk
Kolor: oliwkowy
Upper: leather – nubuck
Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)
Outsole: thermorubber
Colour: olive
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Wkład ocieplający – nr kat.: 5816
Removable bootie – cat. nr.: 5816
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TROP 2

nr kat.: 3815

nr kat.: 3814

NEW

TR

NEW

TR

Wierzch: tkanina poliestrowa,
materiał skóropodobny

Wierzch: tkanina poliestrowa,
materiał skóropodobny

Podszewka: wielowarstwowy wymienny
wkład ocieplający (100% wełny)

Podszewka: tkanina wodoodporna, wymienny
wielowarstwowy wkład ocieplający
(filc oraz dzianina futerkowa)

Podeszwa: termokauczuk
Kolor: zielony
Upper: synthetic textile, artificial leather
Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)
Outsole: thermorubber
Colour: green
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Wkład ocieplający – nr kat.: 5815
Removable bootie – cat. nr.: 5815

Podeszwa: termokauczuk
Kolor: zielony
Upper: synthetic textile, artificial leather
Lining: multilayered, waterproof textile, removable insulating bootie (felt and warm fur)
Outsole: thermorubber
Colour: green
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Wkład ocieplający – nr kat.: 5814
Removable bootie – cat. nr.: 5814

PREDATOR XL

NEW TRAYK LUX

nr kat.: 0260

NEW TRAYK-S FUR

nr kat.: 0202

nr kat.: 0206

Wierzch: EVA

Wierzch: EVA

Wierzch: EVA

Podszewka: wkład wymienny

Podszewka: wielowarstwowy wymienny wkład
ocieplający

Podszewka: wielowarstwowy wymienny
wkład ocieplający (wełna 100%)

Podeszwa: EVA

Podeszwa: EVA

Kolor: oliwkowy

Kolor: oliwkowy

Upper: EVA

Upper: EVA

Lining: multilayered removable insulating bootie
Outsole: EVA

Lining: multilayered removable insulating bootie
(100% wool)

Colour: olive

Outsole: EVA

Podeszwa: EVA
Upper: EVA
Linning: removable bootie
Outsole: EVA
Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 37 38 39 40 41 42 43 44 45
46 47 48

Wkład ocieplający – nr kat.: 5260
Removable bootie – cat. nr.: 5260

Wkład ocieplający – nr kat.: 5202
Removable bootie – cat. nr.: 5202

Colour: olive
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wkład ocieplający – nr kat.: 5206
Removable bootie – cat. nr.: 5206
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PERFECT

nr kat.: 0240

Wierzch: EVA
Wyściółka: wymienna CLIMATICTM
Podeszwa: EVA
Kolor: oliwkowy
Upper: EVA
Insole: removable, CLIMATICTM
Outsole: EVA
Colour: olive
Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47
Wyściółka CLIMATICTM
• wykonana z kilku warstw
włókien SARANTM
• wilgoć gromadzi się
pod wyściółką
• konstrukcja wkładki umożliwia
transport powietrza
• łatwa w myciu i konserwacji
• antybakteryjna

CLIMATICTM Insole
• made of a few layers
of SARANTM fibre
• humidity accumulates
under the lining
• the structure of the Insole
provides for air transport
• easy to clean and preserve
• antibacterial

Wkład ocieplający – nr kat.: 5240
Removable bootie – cat. nr.: 5240
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UNIVERSAL

FARMER

nr kat.: 0241

FARMER S

nr kat.: 3910

nr kat.: 3911

Wierzch: EVA

Wierzch: EVA

Wierzch: EVA

Podszewka: wkład wymienny

Podszewka: wkład wymienny

Podszewka: wkład wymienny

Podeszwa: EVA

Podeszwa: EVA

Podeszwa: EVA

Upper: EVA

Upper: EVA

Upper: EVA

Linning: removable bootie

Linning: removable bootie

Linning: removable bootie

Outsole: EVA

Outsole: EVA

Outsole: EVA

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Numeracja/Sizes: 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Wkład ocieplający – nr kat.: 5241
Removable bootie – cat. nr.: 5241

Wkład ocieplający – nr kat.: 5910
Removable bootie – cat. nr.: 5910
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GRAND S

LEŚNIK

nr kat.: 0151

FILCOK S

nr kat.: 3205

nr kat.: 3201

TR

Wierzch: PVC

Wierzch: tkanina poliestrowa

Wierzch: PVC

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podszewka: wymienny wkład filcowy

Podszewka: filcowa

Wyściółka: włókninowa, wymienna

Podeszwa: termokauczuk

Podeszwa: PVC

Podeszwa: antypoślizgowa PVC

Kolor: zielony

Kolor: zielony

Kolor: oliwkowy

Upper: synthetic textile

Upper: PVC

Upper: PVC

Lining: removable felt bootie

Lining: felt

Lining: synthetic jersey

Outsole: thermorubber

Outsole: PVC

Insole: removable, nonwoven fabric

Colour: green

Colour: green

Numeracja/Sizes: 39/40 41/42 43 44/45 46/47

Numeracja/Sizes: 40/41 42 43 44 45/46

Outsole: anti-slip PVC
Colour: olive
Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Wkład ocieplający – nr kat.: 5150
Removable bootie – cat. nr.: 5150
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GRAND CHEST WADERS
nr kat.: 3192

GRAND WADERS
nr kat.: 3190

Wierzch: PVC

Wierzch: PVC

Podszewka: dzianina poliestrowa

Podszewka: dzianina poliestrowa

Wyściółka: włókninowa wymienna

Wyściółka: włókninowa wymienna

Podeszwa: antypoślizgowa PVC

Podeszwa: antypoślizgowa PVC

Kolor: oliwkowy

Kolor: oliwkowy

Upper: PVC

Upper: PVC

Lining: synthetic jersey

Lining: synthetic jersey

Insole: removable, nonwoven

Insole: removable, nonwoven

Outsole: anti-slip PVC

Outsole: anti-slip PVC

Colour: olive

Colour: olive

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Numeracja/Sizes: 41 42 43 44 45 46 47

Wkład ocieplający – nr kat.: 5150
Removable bootie – cat. nr.: 5150

Wkład ocieplający – nr kat.: 5150
Removable bootie – cat. nr.: 5150
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Oznaczenia użyte w katalogu/Markings used in the catalogue:
Membrana paroprzepuszczalna OutDry została wprasowana bezpośrednio na wewnętrzną stronę skóry
cholewki. W przypadku tradycyjnych membran typu TEX, woda przedostaje się do środka obuwia
i zalega pomiędzy cholewką a membraną znacząco zwiększając ciężar buta. Nowoczesna technologia
OutDry sprawia, że woda pozostaje poza butem – nie zwiększa się jego waga, a Twoja stopa jest
idealnie sucha!

Waterproof, breathable OutDry® membrane has been directly pressed into the internal side of the
leather of the bootleg. In case of traditional TEX membrane, water permeates inside a shoe and
lingers between a bootleg and a membrane making a shoe significantly heavier. Modern OutDry®
technonology make water stay outside a shoe – its weight does not increase, and Your foot is
completely dry!

VibramTM jest światowym liderem produkcji wysokiej jakości podeszew z gumy. Od ponad 70-ciu lat
marka VibramTM jest synonimem wysokiej jakości, bezpieczeństwa, innowacji i wzornictwa. Podeszwy
VibramTM charakteryzują się wyjątkowo wysokim poziomem komfortu użytkowania oraz trwałością.

VibramTM is the world leader in high performance rubber soles. For more than 70 years, the famous
yellow octagon that identifies our brand has been synonymous with quality, performance, safety,
innovation and design. VibramTM soles characterized by an exceptionally high level of comfort of use
and durability.

Thinsulate jest nowoczesnym materiałem ocieplającym firmy 3M.
Posiada wysokie parametry izolacyjne, dzięki którym efektywność utrzymania ciepła wewnątrz buta
jest dwukrotnie większa niż przy zastosowaniu materiałów ocieplających innych producentów. Efekt
ten osiągnięty został przez zastosowanie przy konstrukcji materiału specjalistycznych mikrowłókien,
tworzących mikroskopijne przestrzenie powietrzne, które mają doskonałe właściwości izolacji
termicznej i które nie ulegają sprasowaniu podczas użytkowania obuwia.
Thinsulate doskonale sprawdza się również podczas użytkowania w warunkach dużej wilgotności.
Charakteryzuje się dobrymi właściwościami hydrofobowymi – w odróżnieniu od innych materiałów,
absorbuje jedynie nieznaczną ilość wilgoci (do 1%) nie tracąc swoich termoizolacyjnych właściwości.

Thinsulate® is a modern insulating material made by 3M.
It has high isolating parameters, thanks to which the efectiveness of maintaining warmth inside
a shoe is two times higher than in case of using insulating materials made by other producers.
It has been achieved by using special microfiber which form microscopic air spaces with perfect
thermal insulation properties and which do not undergo pressing during the use of the footwear.
Thinsulate® is ideal also for usage in conditions of high humidity. It has good hydrophobic properties
– as opposed to other materials, it absorbs only a little amount of humidity (to 1%) without losing its
thermo insulation properties.

Materiał Cordura to uznany materiał wysokiej klasy, który znajduje zastosowanie przy produkcji obuwia
i odzieży. Cordura jest tkaniną wyprodukowaną z nylonu o doskonałej odporności na wszelkiego rodzaju
uszkodzenia mechaniczne (ścieranie, rozdzieranie, przebicie), zapewniającą maksymalną ochronę stóp
użytkownika obuwia Demar. Dodatkowe zalety tego nowoczesnego materiału to niewielka waga, duża
„oddychalność” tkaniny i łatwość utrzymania w czystości – materiał szybko schnie po jego przemoczeniu.

Cordura™ material is a recognised high class material which is used for the production of footwear and
clothes. Cordura™ is a fabric made of nylon with perfect resistance to all kinds of mechanicals damages
(wiping off, tearing apart, piercing), it provides for maximum protection of Demar footwear user’s feet.
Additional advantages of this modern material include light weight, high „airiness” of the fabric and ease
of maintain in cleanness – the material dries out quickly after getting wet.

Air-Comfort – profesjonalna, wielowarstwowa wyściółka do obuwia zapewniająca wysoki
komfort użytkowania. W wyściółce zastosowano materiał EVA zapewniający izolację termiczną,
a specjalna poduszka żelowa (PU) doskonale amortyzuje piętę (tzw. „efekt ANTISHOCK”).

Air-Comfort – professional, multi-layer insole ensures comfort of walking and thermal insulation
(EVA layer). Special poliurethane gel pad, ensures heel amortization (“ANTISHOCK effect”).

W wielu modelach obuwia w katalogu wykorzystano materiały i technologie stosowane w najnowszym obuwiu militarnym.
Materials and technologies used in the newest military footwear have been also used in the footwear from this catalogue.
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