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Kultna ameriška znamka Brooks, ki je svoj prvi čevelj izdelala že leta 1914, vedno prepriča z 
novo tehnološko inovacijo, ki služi tekaču. Cilj Brooksa je bil vedno tek predstaviti kot 
doživetje in zabavo. Strokovnjaki iz področja športne medicine in industrije skupaj z 
vrhunskimi športniki razvijajo in ponujajo obutev, ki ustreza vsem tekaškim profilom. S 
patenti kot so HydroFlow, Diagonal Rollbar (DRB), MoGo, DNA blaženje in GUIDE RAILS že 
desetletja narekujejo inovacijski tempo v razvoju vrhunskih tekaških copat.

Brooks Sports Inc. je vodilna tekaška znamka, ki proizvaja visoko kvalitetne moške in 
ženske tekaške čevlje, tekaško obleko in dodatke za tek v več kot 40 državah po celem 
svetu. Že več kot 10 let pa je Brooks ponudba na voljo tudi v Sloveniji in na Hrvaškem.

Oblikovani za tekaško doživetje, stabilnost, blaženje in kontrolo so Brooks čevlji poznani kot 
izbira tekačev na vseh nivojih. Osredotočeni le na tek, so pri Brooksu predani ideji 
navduševati ljudi za tek in biti aktivni. Brooks s svojo inovativno opremo omogoča teči dlje, 
dalj časa in seveda z večjim užitkom.

Ponosni so na težko prislužen ugled pri izdelavi čevljev z odličnim prileganjem vsem 
uporabnikom. Športna medicina, specializirane revije, vrhunski tekači in prodajalci po vsem 
svetu, priznavajo Brooksu lastnosti, ki zadovoljijo vsak profil tekača.

Brooks je med drugim zaslužen za prodorne inovacije v tehnologiji, kot so 
DNA-individualno blaženje, Diagonal Rollbar - podpora za vse pronatorje in Ethylene Vinyl 
Acetate - pionirski material, ki je danes standard v industriji tekaške obutve. Brooksovi 
biomehaniki, inženirji in ostali strokovnjaki sodelujejo s ciljem, da vsi modeli iz linije 
tekaških copat nudijo udobje ter preprečujejo vse tekaške poškodbe.

Brooks je tržno usmerjena znamka z organizirano mrežo prodajalcev, usmerjenih na 
zadovoljitev tekačevih potreb.
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Mejniki znamke 
1914 - Ustanovitev v Filadelfi ji, ZDA.
1938 - Brooks dizajnira ortroške čevlje Pedicraft, kar pomeni prvi korak k razvoju čevljev po 
standardih športne medicine.
1957 - Brooks postane Brooks Shoe Manufacturing Company, Inc.
1957 - Brooks kot prvi uporabi Ethylene Vinyl Acetate TM - EVA stredico, katera je sedaj standard 
v industriji.
1977 - Predstavitev modela Vantage, prvi tekaški čevlji na trgu s podporo pronatorjem. Čevelj si 
prisluži nagrado Five-Star Award, ki jo podeljuje Runner´s World.
1981 - Prvo leto predstavijo Brooks tekaško konfekcijo.
1982 - Nov model na trgu po imenu Chariot, z inovativno tehnologijo Diagonal Rollbar 
1987 – Trgu predstavijo linijo čevljev “Brooks for women”, ki nudi prve anatomsko pravilne čevlje 
za ženske. 
1989 - Predstavitev nove tehnologije blaženja Hydro Flow®.
1992 - Novost - model Beast - najbolj kontrolno gibljiv čevelj na trgu.
1993 - Vodstvo podjetja se preseli V Seattle, Washington, ob tem pa se preimenujejo v Brooks 
Sports Inc.
1994 - Novi čevelj Brooks AdrenalineTM GTS, model, ki je še vedno del kolekcije. 
2001 - Strateška odločitev, da se znamka osredotoči le na tekaško opremo in da se distribucijo 
ponudi le specializiranim trgovcem.
2002 - Model Brooks AdrenalineTM GTS prejme “Best Update Award” in zlato kolajno za “Best 
Renovation”, ki jo podeljuje Running Network.
2006 - Lansirajo Brooksovo revolucionarno novost, sistem MoGo.
2006 - Osvojitev nagrade “Green Award” za okoljevarstvene izboljšave v proizvodnji čevljev, ki jo 
podeljuje Running World.
2008 - Brooks proizvodi so na voljo tudi v Sloveniji.
2009 - V Sloveniji so v ponudbi tudi Brooks tekaška oblačila in dodatki.
2010 - Predstavitev revolucionarnega individualnega blaženja Brooks DNA.
2011 -  PURE PROJECT ter GORE-TEX modeli se lansirajo na trg.
2014 - Na trgu je nov model Transcend, ki pomeni nov tehnološki mejnik med tekaškimi copati. 
2016 - Brooks run signature metoda izbire tekaških copat se lansira na trg.
2018 - Novo DNA LOFT in DNA AMP blaženje.
2020 - Model Adrenaline GTS praznuje 20 let. Predstavitev novega DNA FLASH blaženja. 
2021 - Novo blaženje DNA LOFT v2 in nato DNA LOFT v3 v letu 2022.
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BROOKS DNA tehnologija
Brooks DNA je najbolj intelegentno blaženje na svetu. Ta inovativni 
material, sestavljen iz posameznih molekul povezanih v verigo, 
aktivno prilagaja svojo trdnost in prožnost med tekom, korak za 
korakom. V vseh Brooks copatih je DNA blaženje vbrizgano po 
celotni dolžini podplata, tako, da je blaženje čimbolj porazdeljeno 
in efektivno. Odvisno od tekača, DNA nudi optimalno blaženje in 
vračanje energije, ne glede na njegovo težo in hitrost teka.

OBLIKE BLAŽENJA DNA:

BioMogo DNA - standardno Brooks blaženje
Gre za skupaj združeno BioMogo (EVA pena) in DNA tehnologijo. S 
tem smo dobili prilagodljivo zmes, ki z vsakim korakom uravnava 
blaženje in odzivnost glede na lastnosti tekača in njegovega 
koraka.  (Launch 9, Trace 2, Revel 6)

DNA LOFT - mehko blaženje
Ta oblika blaženja omogoča gibanje pene tako v horizontalni kot 
tudi v vertikalni osi. Nova kombinacija DNA je zmes zraka in gume, 
rezultat pa najmehkejše in obstojno blaženje do sedaj. 
(Adrenaline GTS 22, Divide 3)

DNA LOFT v2 - najlažje mehko blaženje
Lažji kot DNA Loft a enako mehak. Je unikatna mešanica gume, 
zraka in lahke pene, ki vas ne bo pustila na cedilu.
(Cascadia 16, Cascadia GTX 16, Ghost 15)

DNA LOFT v3 - izredno  mehko blaženje
Še mehkejša pena kot DNA Loft v2. V unikatno mešanico
je sedaj vbrizgan še Dušik, ki jo naredi še boljšo. Blaženje, nizka 
teža, odzivnost in vzdržljivost. Vse v enem. Je 28% lažji, 17% bolj 
odziven in 2% bolj blažen kot DNA LOFT.
(Glycerin 20, Glycerin GTS 20, Caldera 6)

DNA FLASH - najlažje odzivno blaženje
Povsem novo Brooksovo blaženje, ki skozi proces vbrizganega 
dušika optimizira nizko težo, vračanje energije in hitrost. Je za 
10% lažji kot DNA LOFT v3, enako blažen kot DNA LOFT v2 in enako 
odziven kot DNA LOFT v3.
(Hyperion Tempo, Hyperion Max, Hyperion Elite 3)

DNA AMP - najbolj odzivno blaženje
DNA AMP je poliuretansko blaženje, ki omogoča vračanje energije. 
Pena se naravno razširja le v vertikalni osi in s tem tekaču vrača 
energijo, ki je obremenjena med tekom. 
(Levitate 6)

KAKO DELUJE DNA BLAŽENJE ?  

NIZEK VPLIV
VERIGA MOLEKUL DELUJE 
OHLAPNO IN FLEKSIBILNO

SREDNJI VPLIV 
POLIMER VERIGE MOLEKUL 
POSTAJA MOČNEJŠI

MOČAN VPLIV 
POLIMER VERIGE OSTANE 
ČVRST IN KOMPAKTEN

GUIDE RAILS – revolucija v biomehaniki 
Brooks predstavlja povsem nov sistem pronacijske podpore. 
Izhodišče vsega je vzajemno gibanje kolena in gležnja, kar 
omogoča celostno gibanje in poravnavo stopala. GuideRails 
tehnologija nudi notranjo ali pa zunanjo podporo, obe pa 
omejujeta gibanje stopala v ekstreme. Pronatorji in 
supinatorji se na podporo lahko zanesejo pri vsakem koraku, 
medtem ko nevtralni tekači, le po potrebi. V vsakem primeru 
je torej podpora vedno na pravem mestu, ob pravem času in 
to je najpomembnejše. Za človeka je najbolje, da teče 
naravno in tu je sedaj tehnologija, ki to omogoča ( Glycerin 
GTS 20, Adrenaline GTS 22, Launch GTS 9).

BROOKS RUN SIGNATURE 
Vsak posameznik je unikaten, prav tako njegov stil teka. 
Veselite se tega z vsakim korakom, ki ga naredite. Ni 
pravega načina kako teči, je samo vaš način teka. Cilj 
Brooks-a je podati oceno vašega naravnega teka in 
vam ponuditi najboljši copat za vaš stil teka. Ko se vaše telo 
znajde v svojem naravnem gibanju, lahko vi določite kakšen 
tek si želite – blažen, poskočen, fleksibilen ali hiter. 
Tehnologija GTS (Go To Support) doda še komponento 
stabilnosti. Koncept izbire copat imenujemo Brooks Run 
Signature.
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Usklajenost para 

na zunanji strani.

ADRENALINE GTS 22, LAUNCH GTS 9
 in GLYCERIN GTS 20

Modeli za vse, ki iščejo popolno kombinacijo
podpore, blaženja, prožnosti in zanesljivosti pri
vsakem tekaškem koraku.

Razvoj tekaških copat ni več usmerjen le na stopalo 
ampak vse bolj na koleno. Le to trpi za največ poškodbami 
pri teku. Učinek GuideRails je usklajenost med gležnjem in 
kolenom, kateri se tako giblje povsem naravno. 
Tehnologija GuideRails omogoča udobno gibanje noge in 
hkrati kontrolira nagib na notranjo in zunanjo stran.

Bistvo GuideRails 
tehnologije je delovanje v 
paru, to je med kolenom in 
gležnjem.

Usklajenost para 
(koleno + gleženj) nam 
omogoča celostno 
stabilizacijo stopala med 
tekom. To omogoča 
podpora na notranji strani 
in tista, ki omejuje gibanje 
na zunanji strani.
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GLYCERIN 20

NEVTRALNI  

M

Ž

Povsem nov Glycerin 20 nudi še več blaženja, kot do 
sedaj. Ne glede na vašo velikost, težo ali glede na to, 
kateri del stopala se prvi dotakne tal, DNA LOFT v3 se 
popolnoma prilagodi vašim potrebam. Za gladek 
prenos teže iz prve faze v zadnjo fazo koraka pa 
poskrbi Omega Flex Groove stabilizator. Posebno 
udobnost mu daje nov zgornji del copata, ki ima dvojno 
zračno mrežico in OrthoLite oblogo znotraj copata. 
Najboljša izbira med nevtralnimi, močno blaženimi 
tekaškimi copati.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 286g (M) / 258g (Ž)
Padec: 10 mm
Lastnosti: Segmented Crash Pad po celotni dolžini 
podplata, Transition Zone, DNA LOFT v3 blaženje po 
celotni dolžini podplata, Omega Flex Groove 
stabilizator, HPR Plus guma na podplatu, 3D Fit Print 
nudi udobno prileganje noge 
BLAŽENJE
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GHOST 15

NEVTRALNI  

M

2023

GHOST GTX 14

Ž M

Ž

Novi Ghost 15 ponuja DNA LOFT v2 blaženje v celotnem 
podplatu. S tem je ta različica še bolj blažena in lažja kot 
prej.  Kot do sedaj, združuje mehkobo, stabilnost in nizko 
težo. Zgornja  Mrežica z 3D Fit Print nudi veliko udobja in 
zračnosti, prav tako  zračen jezik. Model, ki redno osvaja 
uredniške nagrade Editor`s choice Award, revije Runners 
world. Tehnologija Segmented Crash Pad omogoča gladek 
prehod iz druge v tretjo fazo koraka. Odličen trening copat 
tudi za hitrejše tekače.

Velikosti: 41 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 278g (M) / 249g (Ž) 
Padec: 12 mm
Lastnosti: DNA LOFT v2 blaženje, izredno zračen jezik, 
lažji in hitrejši kot Glycerin, Segmented Crash Pad po 
celotni dolžini podplata, Plush Transition Zone, HPR Plus 
guma na podplatu
BLAŽENJE

Modelu Ghost 14, smo dodali vodo odbojno membrano 
GORE TEX. Sedaj slabo vreme in mokra podlaga odziven 
model pomeni optimalni tekaški čevelj za deževne dni. Je 
eden redkih nevtralnih Gore Tex modelov na trgu.



9
NEVTRALNI  

TRACE 2

Ž

M 

M

REVEL 6

Ž

Želite kombinacijo stila in kvalitete? Zavežite si Revel 6. 
Ta tekaški model nudi odzivno blaženje z BioMoGo DNA 
peno in nadvse udobno pleten zgornji del copata. Guma 
na podplatu ima strukturo, ki nudi hiter prehod iz pete na 
prste. Revel sodi med lažje in bolj odzivne modele.

Velikosti: 41 - 47,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 249g (M) / 230g (Ž) 
Padec: 10 mm
Lastnosti: BioMoGo DNA blaženje, prilagodljiva Fit 
Knit mrežica, Green Rubber guma na podplatu, lahek 
in hiter copat
ODZIVNOST

Mehak in gladek vstop v svet vrhunskih tekaških copat. 
Ta model nudi blaženje z BioMoGo DNA peno, ki se 
prilega hitrosti in tehniki teka. Zmerno blaženje in 
zmerna cena sta največji adut tega modela. Prilagodljiva 
zračna mrežica v kombinaciji z 3D Fit Print tehnologijo se 
lepo prilega nogi in hkrati omogoča zračnost.

Velikosti: 41 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 244g (M) / 215g (Ž) 
Padec: 12 mm
Lastnosti: odličen oprijem noge z 3D Fit Print 
tehnologijo, BioMoGo DNA blaženje
BLAŽENJE
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2023

LEVITATE 6 

HYPERION TEMPO

M

NEVTRALNI  

Ž M 

Ž

Model iz skupine odzivnih copat, ki nudi DNA AMP 
blaženje po celotni dolžini podplata. Copat, ki vam
med tekom aktivno vrača energijo. Blažen a poskočen
tek torej. Nizek padec, zmerna teža in agresiven podplat 
uvrščajo ta model med copate primerne tudi za tempo 
tek. Veliko udobja mu nudi Fit Knit mrežica.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 295g (M) / 272g (Ž)
Padec: 8 mm
Lastnosti: DNA AMP odzivno blaženje, Omega
Flex Groove stabilizator, Plush Transition Zone, 
prilagodljiva Fit Knit mrežica, 3D Fit Print nudi udobno 
prileganje noge 
ODZIVNOST

Nov model tekmovalnega copata, ki je nadomestil model 
Asteria. Je zelo lahek, hiter in odziven. Najbolje pri tem 
je, da je copat hkrati tudi blažen. Namenjen je za hitre 
treninge in tekme, tudi maraton. To je copat za vaš nov 
osebni rekord. Zgornji del copata je iz raztegljive tkanine, 
sam podplat in blaženje pa iz povsem nove DNA FLASH 
pene. Le ta je najlažja in najbolj odzivna izmed vseh oblik 
DNA blaženj. 

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 38 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 207g (M) / 190g (Ž)
Padec: 8 mm
Lastnosti: odličen oprijem, novo DNA FLASH blaženja, 
hiter in odziven copat, izredno lahek   
HITROST
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NEVTRALNI  

HYPERION ELITE 3

U

HYPERION MAX

M
Ž

Še en model iz nove linije hitrih oz. tekmovalnih copat. 
Zelo lahek, hiter, odziven in še bolj blažen kot model 
Hyperion Tempo.
Z višjim bolj blaženih podplatom pride do izraza Rapid 
Roll technology, ki omogoča odziven tekaški korak. 
Namenjen je za hitre treninge in tekme. Zgornji del 
copata je iz raztegljive tkanine, sam podplat in blaženje 
pa iz povsem nove DNA FLASH pene. Le ta je najlažja in 
najbolj odzivna med vsemi DNA variantami blaženja.

Velikosti: 41 - 47,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 221g (M) / 190g (Ž) 
Padec: 8 mm
Lastnosti: odličen oprijem noge z 3D Fit Print 
tehnologijo, novo DNA FLASH blaženje z vbrizganim 
Dušikom, izredno lahek, Rapid Roll technology za hiter in 
odziven korak.
HITROST

Najhitrejši za najhitrejše. To je copat za vaš nov osebni 
rekord, lahko tudi svetovni. Edini Brooksov model z 
vgrajeno karbonsko ploščo, ki omogoča dodatno 
odzivnost in vračanje energije. Zgornji del copata je iz 
raztegljive tkanine QuickKnit, sam podplat in blaženje pa 
iz povsem nove DNA FLASH pene. Le ta je najlažja in 
najbolj odzivna med vsemi DNA variantami blaženja.

Velikosti: 38 - 46 (U) 
Širina: D (U) 
Teža: 230g (U) 
Padec: 8 mm
Lastnosti: novo DNA FLASH blaženje z vbrizganim 
Dušikom, izredno lahek, Rapid Roll technology za hiter in 
odziven korak, raztegljiva tkanina QuickKnit, reciklirane 
vezalke, vgrajena karbonska plošča
HITROST
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2023

LAUNCH 9

M

NEVTRALNI / PRONACIJA  

LAUNCH GTS 9

Ž

Ž

M

Ste pripravljeni za hiter trening ali tekmo?
Novi Launch 9 je kot vedno lahek in hiter, zelo odziven 
nevtralni model. Nova verzija je še malce lažja kot do 
sedaj, kljub temu, da je dodano več blaženja BioMoGo 
DNA, podplat pa je debelejši za 2mm. Nova mrežica 
Creel Wrap  je narejena v enem kosu in zračna, da je ne 
boste niti čutili. Tehnologija Midfoot Transition Zone pa 
omogoča gladek prehod koraka od pete na prste. 

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 38 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 232g (M) / 201g (Ž)
Padec: 10 mm
Lastnosti: BioMoGo DNA blaženje, Tehnologija Midfoot 
Transition Zone, izredno zračna mrežica Creel Wrap po 
celotni dolžini copata
HITROST

Iščete lahek, hiter in stabilen copat? Tu je Launch
GTS 9. To mu omogoča GuideRails podpora in
blaženje BioMoGo DNA. Mrežica Creel Wrap je narejena v 
enem kosu, je zračna, da je ne boste niti čutili. 
Tehnologija Midfoot Transition Zone pa omogoča gladek 
prehod koraka od pete na prste.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 38 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 244g (M) / 213g (Ž)
Padec: 10 mm
Lastnosti: GuideRails pronacijska podpora, BioMoGo 
DNA blaženje, Tehnologija Midfoot Transition Zone, 
izredno zračna mrežica Creel Wrap po celotni dolžini 
copata
HITROST
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ADRENALINE GTS 22 

 PRONACIJA

GLYCERIN GTS 20

Ž M

M

Ž

Kaj dobimo ko najbolj blaženemu modelu Glycerin 20 dodamo 
pronacijsko podporo GuideRails? Rezultat je v vseh pogledih 
najboljši copat v ponudbi, ki nudi maksimalno blaženje in hkrati 
najboljšo podporo. Le ta omogoča popolno stabilnost koraka. 
Samo blaženje in udobje pa ima Glycerin GTS povsem enako kot 
njegov starejši brat.

Velikosti: 41 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 298g (M) / 266g (Ž)
Padec: 10 mm
Lastnosti: GuideRails pronacijska podpora, segmented Crash 
Pad po celotni dolžini podplata, Transition Zone, 
DNA LOFT v3 blaženje po celotni dolžini podplata, 
Omega Flex Groove stabilizator, HPR Plus guma na podplatu, 
3D Fit Print nudi udobno prileganje noge 
BLAŽENJE

Adrenaline GTS sodi v svetovni vrh modelov za pronatorje in 
jemed tekači priljubljen, ker nudi odlično prileganje noge. Za 
blaženje poskrbi DNA LOFT, ki je sedaj v celotnem podplatu, 
medtem, ko za stabilnost skrbi že poznana tehnologija 
GuideRails. 3D Fit Print pa nudi brezšivno prileganje zgornjega 
dela stopala.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 295g (M) / 258g (Ž)
Padec: 12 mm
Lastnosti: GuideRails pronacijska podpora, gladek prehod v 
fazah koraka omogoča tehnologija Segmented Crash Pad, 
DNA LOFT blaženje, brezšivni zgornji del copata 3D Fit Print, 
zelo dinamičen in prožen podplat s tehnologijo Omega 
Flex Grooves
BLAŽENJE
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CASCADIA GTX 16

TEREN

2023

CASCADIA 16

Ž

M

M

Ž

Cascadia 16, model za tek po gozdu, ozkih poteh in vseh 
brezpotjih. Oblikovan je tako, da ščiti nogo pred skalami, 
koreninami in vsem, kar nam pride pod noge. To omogoča 
tehnologija Ballistic Rock Shield. Profil podplata in nova 
guma TrailTrack nudita odličen oprijem tudi na mokrih in 
gladkih podlagah. Cascadia 16 je prvi model z novim DNA 
LOFT v2 blaženjem, ki je najlažje do sedaj. Hkrati je podplat 
za 2mm debelejši, kot v prejšnjih izvedbah, kar nudi več 
udobja. Cascadia 16 je tudi za 5% mehkejša in 20% lažja kot 
prejšnja verzija.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 298g, 326g GTX (M) / 269g, 289g GTX (Ž) 
Padec: 8 mm 
Lastnosti: odličen oprijem na podlago, mehko DNA LOFT v2 
blaženje, Ballistic Rock Shield zaščita proti ostrim pritiskom 
na podplat, ploščate vezalke in žepek za vezalke, brezšivni 
zgornji del copata 3D Fit Print, Velcro sistem za tekaške 
gamaše
BLAŽENJE

SnSneg, mraz, dež in blato. To ni ovira za tek po naravi. 
Cascadia GTX 16 vam nudi vso zaščito. Membrana Gore Tex 
je namenska za tekaške copate, saj je tanjša in bolj 
fleksibilna kot klasična. 
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TEREN

CALDERA 6

DIVIDE 3

M
Ž

Ž M

To je že šesta izvedba najbolj blaženega trail modela iz 
Brooks kolekcije. To omogoča blaženje DNA LOFT v3, 
hkrati pa je ta model zelo lahek, odziven in trpežen. 
Malce višji oz. globji in širši podplat, nudi stabilnost 
gležnja, poleg tega pa le 6mm padca omogoča varen 
korak po vseh stezah in podlagah. Pravi ultra trail 
partner.

Velikosti: 42 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 320g (M) / 281g (Ž)
Padec: 6 mm
Lastnosti: odličen oprijem na podlago, trail model z 
blaženjem DNA LOFT v3, debelejši podplat a nizek 
padec peta-prsti, TrailTack guma na podplatu, lahka 
in trpežna mrežica v tehnologiji 3D Fit Print 
BLAŽENJE

Model Divide je primeren za vse tekače (in pohodnike), 
ki se šele spogledujejo s tekom v naravi. Ima podobno 
prileganje nogi, kot cestni modeli, le da ima dodan bolj 
grob podplat iz TrailTack gume.
Odličen model za prehod iz ceste v naravo. DNA LOFT 
prilagodljivo blaženje pa nudi več kot dovolj udobja po 
celotnem podplatu.

Velikosti: 41 - 48,5 (M) / 37,5 - 42 (Ž)
Širina: D (M) / B (Ž)
Teža: 286g (M) / 255g (Ž) 
Padec: 8 mm
Lastnosti: TrailTack guma nudi odličen oprijem na 
podlago, DNA LOFT prilagodljivo blaženje, Segmented 
Crash Pad, prilagodljiva zračna mrežica
BLAŽENJE



TRGOVINA EXTREME VITAL, Puštal 101, tel: (04) 515 77 12  
TRGOVINA EXTREME VITAL, Tržaška cesta 124, tel: (01) 470 09 30   
TRGOVINA EXTREME VITAL, Gorenjska cesta 41, tel: (04) 292 77 40 
TRGOVINA EXTREME VITAL, Pohorska ulica 60, tel: (05) 925 90 40

PRODAJALNA DAVID, Prežihova ulica 3, tel: (02) 822 32 98

PRODAJNA MESTA
INTERSPORTIN
www.intersport.si 

HERVIS  
www.hervis.si

EXTREME VITAL  
www.extremevital.com 

AS ŠPORT OUTLETAS
www.assportoutlet.si

www.brooksrunning.si
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