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SALOMON WAS BORN IN THE FRENCH
ALPS IN 1947 . 
OUR PASSION FOR MOUNTAIN SPORT 
PROGRESSION, PRODUCT DEVELOPMENT, 
QUALITY, AND CRAFTSMANSHIP DRIVES US 
TO CREATE PROGRESSIVE GEAR TO ENABLE 
FREEDOM AND HELP YOU CHALLENGE 
YOURSELF IN THE MOUNTAINS .





S/LAB PULSAR 

S/LAB PULSAR SG

S/LAB SENSE 8

L41310800    

L41651800

L40751500

Quiet Shade/Magnet/Black | New

Quiet Shade/Magnet/Black | New

Racing Red/White/White

38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6| 41 .3 | 42 | 42 .6 | 43 .3 | 44 | 44 .6| 45 .3 | 46 | 46 .6 
47 .3 | 48 

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3

38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6| 41 .3 | 42 | 42 .6 | 43 .3 | 44 | 44 .6| 45 .3 | 46 | 46 .6 
47 .3

6mm

6mm

4mm

899₪

899₪

899₪

170gr

194gr

195gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )יוניסקס(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )יוניסקס(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

נעל במשקל נוצה, בנויה לצעדים מהירים ומיועדת למסלולים טכניים תוכננה 
־במקור עבור אצנים במסלולים שוברי שיאים. הנעל עוצבה בשיא הידע והטכנו
־לוגיה: משקל נוצה, דיוק ודינמיות. היחידה התחתונה מותאמת לשימוש במסלו
לים שאינם שטוחים, מפסע בעל אחיזה גבוהה, רשת מטריקס וריפוד מותאם.

משקל נוצה – הסוליה האמצעית הקלה ביותר שלנו, בשילוב חלק עליון נטול 
משקל -  הנעל שוקלת פחות מ-200 ג'.

לעוף קדימה – דיוק מושלם בכמות הריפוד יניע אותך בזריזות במסלולים 
מגוונים.

גזרה מדוייקת – הנעל מתלבשת על הרגל כמו כפפה בזכות מבנה דמוי גרב 
מחוזק בסיבי ארמיד.

נעל במשקל נוצה, בנויה לצעדים מהירים ומיועדת למסלולים טכניים תוכננה 
־במקור עבור אצנים במסלולים שוברי שיאים. הנעל עוצבה בשיא הידע והטכנו
־לוגיה: משקל נוצה, דיוק ודינמיות. היחידה התחתונה מותאמת לשימוש במסלו
לים שאינם שטוחים, מפסע בעל אחיזה גבוהה, רשת מטריקס וריפוד מותאם.

משקל נוצה – הסוליה האמצעית הקלה ביותר שלנו, בשילוב חלק עליון נטול 
משקל -  הנעל שוקלת פחות מ-200 ג'.

לעוף קדימה – דיוק מושלם בכמות הריפוד יניע אותך בזריזות במסלולים 
מגוונים.

גזרה מדוייקת – הנעל מתלבשת על הרגל כמו כפפה בזכות מבנה דמוי גרב 
מחוזק בסיבי ארמיד.

הנעל שמתאימה להליכות מהירות
גירסה מעודכנת של הדגם האייקוני בשיתוף אתלטים מובילים. הנעל בעלת 

ריפוד רך יותר בחלק הקדמי ומערכת ניקוז שתורמת לתחושת הנוחות. עם 
הדגם הזה תתחברו לקרקע, במשקל נוצה, דיוק ואחיזה מדהימים.
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S/LAB ULTRA 3
L41266100
Maverick/Racing Red/Maverick

38 | 39 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 

8 .6mm899₪ 289gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )יוניסקס(גודל

)DROP(

הנעל שמתאימה לביצועים מיוחדים – לא עוצרת לעולם
־פופולרית בקרב אצנים מובילים ומעוצבת לביצועים ארוכי טווח ולנוחות מקסי
מלית. קונסטרוקציה קלה שמשלבת עמידות, נשימה וריפוד שמסייע לתנופה 

מירבית. הסוליה הייחודית מאפשרת לעבור גם במסלולים רטובים וחלקים.

נוחות לטווח ארוך – שילוב של ריפוד קפיצי וחומרים נושמים ורכים להענקת 
תחושת נוחות.

־ביצועים לטווח ארוך – עם יותר התנגדות ויותר נשימה, הרשת העליונה מותא
מת לביצועים לאורך קילומטרים.

סוחבת לטווח ארוך – הסוליה החיצונית הייחודית מעניקה אחיזה מדהימה גם 
בתנאים קשים של רטיבות ובוץ.

הנעל שמתאימה לביצועים מיוחדים – לא עוצרת לעולם
־פופולרית בקרב אצנים מובילים ומעוצבת לביצועים ארוכי טווח ולנוחות מקסי
מלית. קונסטרוקציה קלה שמשלבת עמידות, נשימה וריפוד שמסייע לתנופה 

מירבית. הסוליה הייחודית מאפשרת לעבור גם במסלולים רטובים וחלקים.

נוחות לטווח ארוך – שילוב של ריפוד קפיצי וחומרים נושמים ורכים להענקת 
תחושת נוחות.

־ביצועים לטווח ארוך – עם יותר התנגדות ויותר נשימה, הרשת העליונה מותא
מת לביצועים לאורך קילומטרים.

סוחבת לטווח ארוך – הסוליה החיצונית הייחודית מעניקה אחיזה מדהימה גם 
בתנאים קשים של רטיבות ובוץ.

S/LAB PHANTZAM
L41228200
SHOES S/LAB PHANTASM RacRd/RacRd/RacRd

38 | 39 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 

6mm899₪ 199gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )יוניסקס(גודל

)DROP(

UNISEX

UNISEX

S/LAB
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SPEEDCROSS 5

SPEEDCROSS 5

SPEEDCROSS 5

L40684000

L40968100

L41042900

Black/Black/Phantom

Grape Leaf/Black/Phantom

Magnet/Black/Phantom

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 | 43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 | 43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3
 

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 | 43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm

10mm

10mm

579₪

579₪

579₪

320gr

320gr

320gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

הנעל האגדית של סלומון נולדה מחדש כדי ליצור את הדור הבא, חזרנו אל קוד 
המקור שיצר את הנעל המקורית. האחיזה המשופרת והדינמיות של החלק 

העליון קבעו רף חדש בביצועים ובגזרה.

עם יציבות גבוהה יותר ומראה עדכני – האגדה חוזרת.
אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.

יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.
גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

הנעל האגדית של סלומון נולדה מחדש
כדי ליצור את הדור הבא,  חזרנו אל קוד המקור שיצר את הנעל המקורית. 
האחיזה המשופרת והדינמיות של החלק העליון קבעו רף חדש בביצועים 

ובגזרה. עם יציבות גבוהה יותר ומראה עדכני – האגדה חוזרת.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

הנעל האגדית של סלומון נולדה מחדש כדי ליצור את הדור הבא, 
חזרנו אל קוד המקור שיצר את הנעל המקורית. האחיזה המשופרת והדינמיות 

של החלק העליון קבעו רף חדש בביצועים ובגזרה. עם יציבות גבוהה יותר 
ומראה עדכני – האגדה חוזרת.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

MEN

MEN

MEN

TRAIL RUNNING
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SPEEDCROSS 5 WIDE

SPEEDCROSS 5 WIDE

L40793500

L40981300

Black/Black/Phantom

Grape Leaf/Black/Phantom

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm

10mm

579₪

579₪

280gr

280gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

אחיזה אגדית ודיוק בגירסה רחבה
הגירסה האחרונה של הנעל האייקונית. הגירסה העדכנית עם יציבות גבוהה 

יותר, חלק עליון דינמי ואחיזה משופרת. בגירסה זו נוספו 12 מ"מ כדי להתאים 
את הנעל לטווח רחב יותר של משתמשים.

  
אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.

יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.
גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

אחיזה אגדית ודיוק בגירסה רחבה
הגירסה האחרונה של הנעל האייקונית. הגירסה העדכנית עם יציבות גבוהה 

יותר, חלק עליון דינמי ואחיזה משופרת. בגירסה זו נוספו 12 מ"מ כדי להתאים 
את הנעל לטווח רחב יותר של משתמשים.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

MEN

MEN

SPEEDCROSS 5 W
L41462300
Slate/Trooper/Crystal Blue

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm579₪ 280gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל האגדית של סלומון נולדה מחדש
כדי ליצור את הדור הבא,  חזרנו אל קוד המקור שיצר את הנעל המקורית. 
האחיזה המשופרת והדינמיות של החלק העליון קבעו רף חדש בביצועים 

ובגזרה. עם יציבות גבוהה יותר ומראה עדכני – האגדה חוזרת.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

TRAIL RUNNING





SPEEDCROSS 5 W

SPEEDCROSS 5

SPEEDCROSS 5 WIDE

L41461900

L40981300

Grape Leaf/Black/Phantom

Grape Leaf/Black/Phantom

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm

10mm

579₪

579₪

280gr 

280gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

אחיזה אגדית ודיוק בגירסה רחבה
הגירסה האחרונה של הנעל האייקונית. הגירסה העדכנית עם יציבות גבוהה 

יותר, חלק עליון דינמי ואחיזה משופרת. בגירסה זו נוספו 12 מ"מ כדי להתאים 
את הנעל לטווח רחב יותר של משתמשים.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

אחיזה אגדית ודיוק בגירסה רחבה
הגירסה האחרונה של הנעל האייקונית. הגירסה העדכנית עם יציבות גבוהה 

יותר, חלק עליון דינמי ואחיזה משופרת. בגירסה זו נוספו 12 מ"מ כדי להתאים 
את הנעל לטווח רחב יותר של משתמשים.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

L40793500
Black/Black/Phantom

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm579₪ 280gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

אחיזה אגדית ודיוק בגירסה רחבה
הגירסה האחרונה של הנעל האייקונית. הגירסה העדכנית עם יציבות גבוהה 

יותר, חלק עליון דינמי ואחיזה משופרת. בגירסה זו נוספו 12 מ"מ כדי להתאים 
את הנעל לטווח רחב יותר של משתמשים.

  
אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.

יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.
גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

TRAIL RUNNING

MEN

MEN

MEN
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SPEEDCROSS 5
L41461700
Black/Black/Phantom

36 .6 |37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42

10mm879₪ 280gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל האגדית של סלומון נולדה מחדש
כדי ליצור את הדור הבא,  חזרנו אל קוד המקור שיצר את הנעל המקורית. 
האחיזה המשופרת והדינמיות של החלק העליון קבעו רף חדש בביצועים 

ובגזרה. עם יציבות גבוהה יותר ומראה עדכני – האגדה חוזרת.

אחיזה – זיזים משופרים וגיאומטריה עדכנית של הסוליה.
יציבות – יחידת העקב מבטיחה יציבות בכל צעד.

גזרה – נעה בצורה טבעית יותר עם הרגל.

TRAIL RUNNING

WOMEN
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SUPERCROSS 3

SUPERCROSS 3

L41449600

L41450400

Black/Black/Black

Ebony/Lunar Rock/Quiet Shade

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm

10mm

419₪

419₪

305gr

305gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

שילוב של כח ואחיזה בנעל אחת
עם אחיזה עוצמתית שמורגשת בכל תנועה, הנעל עוטפת את העקבים ומעניקה 

נוחות ויציבות  בתוספת מערכת TM SensiFit בחלק העליון.
אחיזה עוצמתית – אחיזת ה- Contagrip® שמצמידה אותך לקרקע ומעניקה 

אנרגיה לכל פסיעה.

חוויה בכל מידה – הנעל מתלבשת על הרגל בתחושת חיבוק עם ביצועים 
שממקסמים את האנרגיה בכל צעד.

נוחות מתמשכת– שילוב של רכות וספוגיות בכל חלקי הנעל.

שילוב של כח ואחיזה בנעל אחת
עם אחיזה עוצמתית שמורגשת בכל תנועה, הנעל עוטפת את העקבים ומעניקה 

נוחות ויציבות  בתוספת מערכת  TM SensiFit  בחלק העליון.
אחיזה עוצמתית – אחיזת ה- Contagrip® שמצמידה אותך לקרקע ומעניקה 

אנרגיה לכל פסיעה.

חוויה בכל מידה – הנעל מתלבשת על הרגל בתחושת חיבוק עם ביצועים 
שממקסמים את האנרגיה בכל צעד.

נוחות מתמשכת– שילוב של רכות וספוגיות בכל חלקי הנעל.

TRAIL RUNNING

MEN

MEN
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ALPHACROSS 3
L41442600
Black/Black/Black

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm379₪ 305gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

עוצמה ואחיזה שעוצבו עבור הרפתקאות שטח הפרטנר המושלם לריצות 
בשטח או מסביב לפארק. הנעל שתספק לך את כל האחיזה והנוחות עם גזרה 

שמאפשרת לתעל את האנרגיה שלך בצורה אופטימלית.

חוויה בכל מידה – הגזרה המעודכנת מחזיקה את הרגל במקום ומאפשרת 
הדיפה ללא בזבוז אנרגיה.

אחיזת שטח – הסוליה הייחודית מונעת החלקה במשטחים לא אחידים
ואפילו בוציים.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

TRAIL RUNNING

MEN
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ALPHACROSS 3

ALPHACROSS 3

ALPHACROSS 3

L41445700

L41599300

L41599700

Trooper/White/Magnet

Black/White/Leek Green

Bluesteel/Lunar Rock/Black

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

10mm

10mm

10mm

379₪

379₪

379₪

305gr

290gr

305gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

עוצמה ואחיזה שעוצבו עבור הרפתקאות שטח
הפרטנר המושלם לריצות בשטח או מסביב לפארק. הנעל שתספק לך את 
כל האחיזה והנוחות עם גזרה שמאפשרת לתעל את האנרגיה שלך בצורה 

אופטימלית.

חוויה בכל מידה – הגזרה המעודכנת מחזיקה את הרגל במקום ומאפשרת 
הדיפה ללא בזבוז אנרגיה.

אחיזת שטח – הסוליה הייחודית מונעת החלקה במשטחים לא אחידים 
ואפילו בוציים.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

עוצמה ואחיזה שעוצבו עבור הרפתקאות שטח
הפרטנר המושלם לריצות בשטח או מסביב לפארק. הנעל שתספק לך את 
כל האחיזה והנוחות עם גזרה שמאפשרת לתעל את האנרגיה שלך בצורה 

אופטימלית.

חוויה בכל מידה – הגזרה המעודכנת מחזיקה את הרגל במקום ומאפשרת 
הדיפה ללא בזבוז אנרגיה.

אחיזת שטח – הסוליה הייחודית מונעת החלקה במשטחים לא אחידים ואפילו 
בוציים.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

עוצמה ואחיזה שעוצבו עבור הרפתקאות שטח
הפרטנר המושלם לריצות בשטח או מסביב לפארק. הנעל שתספק לך את 
כל האחיזה והנוחות עם גזרה שמאפשרת לתעל את האנרגיה שלך בצורה 

אופטימלית.

חוויה בכל מידה – הגזרה המעודכנת מחזיקה את הרגל במקום ומאפשרת 
הדיפה ללא בזבוז אנרגיה.

אחיזת שטח – הסוליה הייחודית מונעת החלקה במשטחים לא אחידים ואפילו 
בוציים.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

TRAIL RUNNING

MEN

MEN

MEN
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ULTRA GLIDE
L41579100
Crystal Teal/Barrier Reef/Goji Berry

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

6mm599₪ 260gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

שילוב של כח ואחיזה בנעל אחת
עם אחיזה עוצמתית שמורגשת בכל תנועה, הנעל עוטפת את העקבים ומעניקה 

נוחות ויציבות  בתוספת מערכת TM SensiFit בחלק העליון.
אחיזה עוצמתית – אחיזת ה- Contagrip® שמצמידה אותך לקרקע ומעניקה 

אנרגיה לכל פסיעה.

חוויה בכל מידה – הנעל מתלבשת על הרגל בתחושת חיבוק עם ביצועים 
שממקסמים את האנרגיה בכל צעד.

נוחות מתמשכת– שילוב של רכות וספוגיות בכל חלקי הנעל.

ULTRA GLIDE
L41598300
Biking Red/Lunar Rock/Evening Primrose

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

6mm599₪ 260gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נוחות במשקל נוצה שמאפשרת ריצה למרחקים ארוכים
כשאתם מתכננים ריצות למרחקים ארוכים, אתם זקוקים לנעל שתחושו בה 

בנוח לאורך כל היום. בנעל הזו תמצאו שילוב של אחיזה, גזרה מדוייקת ומשקל 
קל באופן מדהים.  

־ביצועים לטווח ארוך – בעזרת הסוליה הייחודית והגזרה שעוטפת לאורך קילומ
טרים. 

תחושה בכל פסיעה – עם סוליה אמצעית ייחודית ומבנה קעור שמעניקים 
תחושת דאיה. 

נוחות מירבית – בחרנו עבורכם את החומרים הרכים והקלים ביותר.

TRAFIC/ROAD RUNNING

ULTRA GLIDE WIDE
L41608700
Black/Alloy/Goji Berry

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

6mm599₪ 260gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נוחות במשקל נוצה שמאפשרת ריצה למרחקים ארוכים
כשאתם מתכננים ריצות למרחקים ארוכים, אתם זקוקים לנעל שתחושו בה בנוח 

לאורך כל היום. בנעל הזו תמצאו שילוב של אחיזה, גזרה מדוייקת ומשקל קל 
באופן מדהים.  

ביצועים לטווח ארוך – בעזרת הסוליה הייחודית והגזרה שעוטפת לאורך 
קילומטרים. 

תחושה בכל פסיעה – עם סוליה אמצעית ייחודית ומבנה קעור שמעניקים
תחושת דאיה. 

נוחות מירבית – בחרנו עבורכם את החומרים הרכים והקלים ביותר.

MEN

MEN

MEN
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ULTRA GLIDE
L414309
Biking Red/Lunar Rock/Evening Primrose

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

6mm599₪ 260gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נוחות במשקל נוצה שמאפשרת ריצה למרחקים ארוכים
כשאתם מתכננים ריצות למרחקים ארוכים, אתם זקוקים לנעל שתחושו בה בנוח 

לאורך כל היום. בנעל הזו תמצאו שילוב של אחיזה, גזרה מדוייקת ומשקל קל 
באופן מדהים.  

ביצועים לטווח ארוך – בעזרת הסוליה הייחודית והגזרה שעוטפת לאורך 
קילומטרים. 

תחושה בכל פסיעה – עם סוליה אמצעית ייחודית ומבנה קעור שמעניקים
תחושת דאיה. 

נוחות מירבית – בחרנו עבורכם את החומרים הרכים והקלים ביותר.

TRAIL / ROAD RUNNING

MEN
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SENSE RIDE 4

SENSE RIDE 4

L41293800

L41210400

Wine Tasting/Quiet Shade/Ebony

Copen Blue/Black/Evening Primrose

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

8mm

8mm

549₪

549₪

290gr

290gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

)DROP(

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

SENSE RIDE 4
L41450000
Pearl Blue/Ebony/Red Orange

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 | 49 .3 

8mm549₪ 290gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

טווח מידות )גברים(

TRAFIC/ROAD RUNNING

MEN

MEN

MEN
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SENSE RIDE 4 W
L41450200
Delphinium Blue/Mallard Blue/Lavender

36 .6 | 37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 

8mm549₪ 290gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

SENSE RIDE

SENSE RIDE 4 W
L41305300
Wine Tasting/Quiet Shade/Ebony

36 .6 |37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42

8mm549₪ 290gr

מחירהפרשמשקל

גודל

)DROP(

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

טווח מידות )נשים(

TRAIL / ROAD RUNNING

WOMEN

WOMEN
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SENSE RIDE 4 W

SENSE RIDE 4 W

HYPULSE

L41450300

L41690800

L41594900

Sirocco/Peachy Keen/Red Orange

Purple Heather/Ebony/Blazing Orange

Lunar Rock/Vibrant Orange/Poppy Red | New

36 .6 | 37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 

36 .6 | 37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm

8mm

8 .5mm

549₪

549₪

419₪

290gr

290gr

274gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )נשים(

טווח מידות )נשים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

נעלי שבילים ושטח להרפתקאות שלך
הגירסה המעודכנת של הנעל משמרת את הנוחות והתחושה הרספונסיבית 
בעזרת הריפוד המוכר והאהוב. ללא כל מאמץ הנעל משפרת את הצעדים 

בעזרת רשת עמידה שמגבירה את היציבות ומאפשרת לך להיכנס להרפתקאות 
חדשות בקלילות.

רספונסיביות – ריפוד וקצף שסופגים את התנודות ומפחיתים את עייפות 
השריר. 

הגנה – חלק עליון עשוי רשת עמידה לא חדירה. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

נוחות במשקל נוצה שמאפשרת ריצה למרחקים ארוכים
כשאתם מתכננים ריצות למרחקים ארוכים, אתם זקוקים לנעל שתחושו בה בנוח 

לאורך כל היום. בנעל הזו תמצאו שילוב של אחיזה, גזרה מדוייקת ומשקל קל 
באופן מדהים.  

ביצועים לטווח ארוך – בעזרת הסוליה הייחודית והגזרה שעוטפת לאורך 
קילומטרים. 

תחושה בכל פסיעה – עם סוליה אמצעית ייחודית ומבנה קעור שמעניקים
תחושת דאיה. 

נוחות מירבית – בחרנו עבורכם את החומרים הרכים והקלים ביותר.

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה. 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 

TRAIL / ROAD RUNNING

MEN

WOMEN

WOMEN
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HYPULSE

HYPULSE

HYPULSE

L41595100

L41684900

L41685100

Trooper/Black/Mint Leaf | New

Black/Rainy Day/Black | New

Dazzling Blue/Black/Vibrant Orange | NewLavender

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8 .5mm

8 .5mm

8 .5mm

419₪

419₪

419₪

274gr

274gr

274gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה. 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה.
 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה.
 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

TRAFIC/ROAD RUNNING

MEN

WOMEN

WOMEN

21 PRICE LIST 2022



HYPULSE

HYPULSE W

HYPULSE W

L41685200

L41595300

L41595800

Magnet/Poppy Red/Black | New

Black/Quail/Rainy Day

White/Almond Cream/Purple HeatherRed | New

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8 .5mm

8 .5mm

8 .5mm

419₪

419₪

419₪

274gr

274gr

274gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )נשים(

טווח מידות )נשים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 

דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 
בתנועה חלקה. 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבילים 

ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 

דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה בתנועה 
חלקה. 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת נינוחות 

ועמידות. 

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 

דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 
בתנועה חלקה. 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

TRAIL / ROAD RUNNING

MEN

WOMEN

WOMEN
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IMPULSE

IMPULSE

IMPULSE

L41597000  

L41597400  

L41597900   

Black/Lunar Rock/Black

LunRoc/Black/Leek Green

 Estate Blue/Dazzling BlueOrange| NewLavender

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .3 | 47 .3 | 48 

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8 .5mm

8 .5mm

8 .5mm

379₪

379₪

379₪

255gr

255gr

255gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח. 

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה.
 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

TRAIL / ROAD RUNNING

MEN

MEN

MEN
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IMPULSE W
L41598500
White/Rainy Day/Purple Heather

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8 .5mm579₪ 255gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח. 

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

TRAFIC/ROAD RUNNING

WOMEN
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IMPULSE

IMPULSE W

IMPULSE W

L41685600

L41598100

L41598200

Trooper/Black/Bayou

Black/Lunar Rock/Black

Grape Wine/Rainy Day/Vibrant Orange

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8 .5mm

8 .5mm

8 .5mm

379₪

379₪

379₪

255gr

255gr

255gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )נשים(

טווח מידות )נשים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  שילוב 

כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת ובטוחה שמתאימה 
לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת האנרגיה 
ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת נינוחות 

ועמידות. 

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות.

 
רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 

האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 
מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.

נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 
נינוחות ועמידות. 

TRAIL / ROAD RUNNING

MEN

WOMEN

WOMEN

26PRICE LIST 2022



SENSE FEEL 2

SENSE FEEL 2

SENSE FEEL 2

L41270800

L41430300

L41276000

Trooper/Black/Bayou

Black/Lunar Rock/Black

Grape Wine/Rainy Day/Vibrant Orange

 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 

 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )נשים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות.

 
רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 

האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 
מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.

נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 
נינוחות ועמידות. 

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  שילוב 

כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת ובטוחה שמתאימה 
לפעילויות מגוונות.

 
רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת האנרגיה 

ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 
מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.

נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת נינוחות 
ועמידות. 

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות.

 
רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 

האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 
מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.

נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 
נינוחות ועמידות. 

TRAFIC/ROAD RUNNING

8 .5mm

8 .5mm

8 .5mm

379₪

379₪

379₪

255gr

255gr

255gr

MEN

MEN

WOMEN
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SONIC 4
L41291600
White/Black/Poppy RedOrange| NewLavender

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm579₪ 277gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 

SONIC 4
L41280000
Black/White/Trooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm579₪ 257gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 

SONIC 4
L41279900
Trooper/Black/Bayou

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm579₪ 257gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל שטח קלה וכיפית 
הנעל הנוחה ומלאת החיים שתעזור לכם לעבור בקלות מהאספלט אל השטח.  

שילוב כל המאפיינים של הטכנולוגיה שלנו מביא לכם נעל נוחה, מרופדת 
ובטוחה שמתאימה לפעילויות מגוונות. 

רספונסיביות – שילוב של קצף קופצני וקימור הופכי שמייעלים את החזרת 
האנרגיה ומניעים קדימה בתנועה חלקה ומלאת עוצמה. 

מוכנות לשטח – איזון מדוייק בין הגנה ובטחון ובין אחיזה בסוליה.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות. 
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SONIC 5 CONFIDENCE
L41710800
White/Black/Poppy RedOrange| NewLavender

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm579₪ 278gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

קח את רגליך לשבילים – הם קרובים יותר ממה שנדמה לך
־תנועה חלקה בכל שביל עם נעל קלה ודינמית. עם טכנולוגיה שמוכוונת לשבי

לים ושילוב של חומרים ומבנה - המפסע שלך יהיה הרבה יותר זורם ויעיל. 
דינמיות – קימור הופכי שמייעל את החזרת האנרגיה ודוחף אותך קדימה 

בתנועה חלקה.
 

ריצת שטח – כל המאפיינים הבסיסיים של סלומון שמתאימים לריצת שטח.
נוחות – חלק עליון קל כנוצה וסוליה אמצעית מוקצפת מעניקים תחושת 

נינוחות ועמידות.

SONIC 5 CONFIDENCE
L41710700
Black/White/Trooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm579₪ 278gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

נינוחות ועמידות. 
אחיזת שטח – סוליה תחתונה עם גומי ורצועת הגנה מיוחדת.

נוחות מתמשכת– קצף ספוגי, רכות ועיצוב מרווח.

SONIC 5
L41282600
Trooper/Black/Bayou

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm579₪ 213gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

ROAD RUNNING

MEN

MEN

WOMEN



SONIC 5 BALANCE

SONIC 5 BALANCE

L41710000

L41710100

White/Lunar Rock/Trooper

Poppy Red/Clematis Blue/Black

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm

8mm

579₪

579₪

266gr

266gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת רכיב 

ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה החוזרת. הרשת 
בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל ותומכים בה.  

־הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה רספונסי
בית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .
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SONIC 5 BALANCE

SONIC 5 CONFIDENCE

L41710200  

L41710300 

Bleached Sand/Blazing Orange/Astral Aura

Black/WhiteWhite/Pearl Blue/QuarryTrooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm

8mm

579₪

579₪

266gr

236gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )נשים(

)DROP(

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב . 

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

ROAD RUNNING

MEN

WOMEN



SONIC 5 BALANCE W

SONIC 5 BALANCE W

L41710400

L41710400

Grape Wine/Black/Blazing Orange

Grape Wine/Black/Blazing Orange

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm

8mm

579₪

579₪

236gr

236gr

משקל

משקל

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

גודל

גודל

טווח מידות )נשים(

טווח מידות )נשים(

)DROP(

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת רכיב 

ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה החוזרת. הרשת 
בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל ותומכים בה.  

־הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה רספונסי
בית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .
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SONIC 5 BALANCE W
L41710500
Purple Heather/Astral Aura/Mint Leaf

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm579₪ 236gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

ROAD RUNNING

WOMEN

WOMEN

WOMEN





PREDICT2

PREDICT2

PREDICT SOC2

L41031800

L41125800

L41443300

White/Black/WhiteWhite/Black/WhiteAstral Aura

Magnet/Black/Quiet ShaderyTrooper

Magnet/Black/Quiet ShaderyTrooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm

8mm

8mm

499₪

499₪

599₪

275gr

238gr

238gr

משקל

משקל

משקל

הפרש

הפרש

הפרש

מחיר

מחיר

מחיר

גודל

גודל

גודל

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

טווח מידות )גברים(

)DROP(

)DROP(

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב . 

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב . 

נעל ריצה ורסטילית לנוחות יומיומית
הנעל שחוזרת בגירסה משופרת: ריפוד נוסף בעקב, גזרה צמודה שמחזיקה 

את כף הרגל ובד סטרץ' נושם שמוסיף ללוק המדליק. התנועה חלקה וטבעית, 
הפלטפורמות הייחודיות מייצרות יציבות והריפוד האנרגטי מעניק לך תחושת 

קופצנות עם כל צעד.

גזרה נוחה – בד סטרץ' וריפוד בעקב מערסלים כל צעד. 
יציבות דינמית – פלטפורמות עצמאיות בסוליה החיצונית מייצבות כל פסיעה.
־תנועה חלקה  – סוליות אנטומיות בהשראת התנועה הטבעית של הגוף להפח

תת לחץ על המפרקים. 

MEN

MEN

WOMEN

35 PRICE LIST 2022

ROAD RUNNING



PREDICT2
L41443400
White/Black/WhiteWhite/Black/WhiteAstral Aura

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm899₪ 275gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב . 

PREDICT SOC
L41443500
Magnet/Black/Quiet ShaderyTrooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm599₪ 238gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב . 

MEN

MEN
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PREDICT SOC
L41443900
Magnet/Black/Quiet ShaderyTrooper

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm599₪ 238gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעל ריצה ורסטילית לנוחות יומיומית
הנעל שחוזרת בגירסה משופרת: ריפוד נוסף בעקב, גזרה צמודה שמחזיקה 

את כף הרגל ובד סטרץ' נושם שמוסיף ללוק המדליק. התנועה חלקה וטבעית, 
הפלטפורמות הייחודיות מייצרות יציבות והריפוד האנרגטי מעניק לך תחושת 

קופצנות עם כל צעד.

גזרה נוחה – בד סטרץ' וריפוד בעקב מערסלים כל צעד. 
יציבות דינמית – פלטפורמות עצמאיות בסוליה החיצונית מייצבות כל פסיעה.
־תנועה חלקה  – סוליות אנטומיות בהשראת התנועה הטבעית של הגוף להפח

תת לחץ על המפרקים. 

PREDICT SOC2 W
L41444000
Crystal Blue/Delphinium Blue/Sirocco

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

8mm599₪ 238gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעל ריצה ורסטילית לנוחות יומיומית
הנעל שחוזרת בגירסה משופרת: ריפוד נוסף בעקב, גזרה צמודה שמחזיקה את כף 

הרגל ובד סטרץ' נושם שמוסיף ללוק המדליק. התנועה חלקה וטבעית, הפלטפורמות 
הייחודיות מייצרות יציבות והריפוד האנרגטי מעניק לך תחושת קופצנות עם כל צעד.

גזרה נוחה – בד סטרץ' וריפוד בעקב מערסלים כל צעד. 
יציבות דינמית – פלטפורמות עצמאיות בסוליה החיצונית מייצבות כל פסיעה.

תנועה חלקה  – סוליות אנטומיות בהשראת התנועה הטבעית של הגוף להפחתת לחץ 
על המפרקים.

L41621600
Zen Blue/Mood Indigo/Evening PrimrosePrimrose

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

8mm599₪ 238gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל ריצה ורסטילית לנוחות יומיומית
הנעל שחוזרת בגירסה משופרת: ריפוד נוסף בעקב, גזרה צמודה שמחזיקה 

את כף הרגל ובד סטרץ' נושם שמוסיף ללוק המדליק. התנועה חלקה וטבעית, 
הפלטפורמות הייחודיות מייצרות יציבות והריפוד האנרגטי מעניק לך תחושת 

קופצנות עם כל צעד.

גזרה נוחה – בד סטרץ' וריפוד בעקב מערסלים כל צעד. 
יציבות דינמית – פלטפורמות עצמאיות בסוליה החיצונית מייצבות כל פסיעה.
־תנועה חלקה  – סוליות אנטומיות בהשראת התנועה הטבעית של הגוף להפח

תת לחץ על המפרקים. 

PREDICT2
MEN

WOMEN

WOMEN

37 PRICE LIST 2022

ROAD RUNNING



GLIDE MAX U
L41697600
Lunar Rock/Black/Tanager Turquoise | New

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm599₪ 275gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל פרימיום במשקל נוצה לריצות כביש
נעל אולטרה-מרופדת וקלה לריצות כביש, בנויה לגובה עם סוליה אמצעית 

מוקצפת לפסיעות רכות, בשילוב הקימור ההופכי שמספק מעברים מהירים. 
נעל ביצועים נוחה, עם חלק עליון מעוצב ברשת ונושם לניהול החום.

ריפוד פרימיום – גובה בשילוב טכנולוגיה ייחודית בסוליה האמצעית מבטיחים 
תנועה חלקה. 

.Energy Surge משקל נוצה – רק 275 גרם שהושגו באמצעות טכנולוגיית
מעברים מהירים  – הקימור ההופכי מאפשר מעבר מהיר יותר ופחות מגע עם 

הקרקע. 
 

MEN

GLIDE MAX U
L41697700
Black/White/Lunar Rock | NewWhiteAstral Aura

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm599₪ 275gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל פרימיום במשקל נוצה לריצות כביש
נעל אולטרה-מרופדת וקלה לריצות כביש, בנויה לגובה עם סוליה אמצעית 

מוקצפת לפסיעות רכות, בשילוב הקימור ההופכי שמספק מעברים מהירים. 
נעל ביצועים נוחה, עם חלק עליון מעוצב ברשת ונושם לניהול החום.

ריפוד פרימיום – גובה בשילוב טכנולוגיה ייחודית בסוליה האמצעית מבטיחים 
תנועה חלקה. 

.Energy Surge משקל נוצה – רק 275 גרם שהושגו באמצעות טכנולוגיית
מעברים מהירים  – הקימור ההופכי מאפשר מעבר מהיר יותר ופחות מגע עם 

הקרקע.

MEN

38PRICE LIST 2022

ROAD RUNNING





PREDICT HIKE MID GTX
L41460900
Ebony/Black/Stormy Weather

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm890₪ 376gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים( גודל

)DROP(

נעל טרקים רכה שמתאימה את עצמה למפסע שלך ולכל תוואי שטח
נעל טרקים יוצאת דופן שמבטיחה צעדים נוחים בכל מסלול. עם טכנולוגיה 

שמבטיחה רכות, גימור גור-טקס שמבטיח הגנה ממזג האוויר וזיזים מיוחדים 
לאחיזה– הרגל שלך תפסע בבטחון ונוחות בכל שטח. 

אדפטיביות – אנטומיה ייחודית המאפשרת לנעל להתגמש על כף 
הרגל. 

ריפוד פרימיום – חומרים שיאפשרו לך לרוץ קילומטרים בנוחות.
חיוני מחוץ לבית  – מעטפת עור, ממברנת גור-טקס וחיתוך מגן גבוה. 

PREDICT HIKE MID GTX W
L41460500
Vintage Kaki/Black/Mocha Mousse

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

11mm890₪ 376gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעל טרקים יציבה ותומכת 
נעל שעוצבה למסעות ארוכים ולתנאי שטח קשים. מבטיחה אחיזה עקשנית ותמיכה, 

מגיעה עם מרכב עדכני ששומר על הרגל ויחד עם זאת מבטיח תנועה זורמת. גם עם 
משקל כבד או עייפות – הנעל מבטיחה יציבות ותנועה.

יציבות מוגברת – מרכב חדשני שמוביל את כף הרגל ומבטיח הגנה על המפרקים.
תנועה חלקה – חיקוי התנועה הטבעית של הגוף מאפשר לרגל לנוע בחופשיות.

תמיכה משופרת  – המרכב החדשני מעניק תמיכה נוספת באיזור העקב ומפחית את 
עייפות השריר. 

PREDICT HIKE MID GTX
L41460900
Ebony/Black/Stormy Weather

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm890₪ 376gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים( גודל

)DROP(

נעל טרקים רכה שמתאימה את עצמה למפסע שלך ולכל תוואי שטח
נעל טרקים יוצאת דופן שמבטיחה צעדים נוחים בכל מסלול. עם טכנולוגיה 

שמבטיחה רכות, גימור גור-טקס שמבטיח הגנה ממזג האוויר וזיזים מיוחדים 
לאחיזה– הרגל שלך תפסע בבטחון ונוחות בכל שטח. 

אדפטיביות – אנטומיה ייחודית המאפשרת לנעל להתגמש על כף 
הרגל. 

ריפוד פרימיום – חומרים שיאפשרו לך לרוץ קילומטרים בנוחות.
חיוני מחוץ לבית  – מעטפת עור, ממברנת גור-טקס וחיתוך מגן גבוה. 

HIKING FOOTWEAR

MEN

MEN

MEN
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PREDICT HIKE MID GTX W
L41461100
Vintage Kaki/Black/Mocha Mousse

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm890₪ 376gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל טרקים יציבה ותומכת 
נעל שעוצבה למסעות ארוכים ולתנאי שטח קשים. מבטיחה אחיזה עקשנית ותמיכה, 

מגיעה עם מרכב עדכני ששומר על הרגל ויחד עם זאת מבטיח תנועה זורמת. גם עם 
משקל כבד או עייפות – הנעל מבטיחה יציבות ותנועה.

יציבות מוגברת – מרכב חדשני שמוביל את כף הרגל ומבטיח הגנה על המפרקים.
תנועה חלקה – חיקוי התנועה הטבעית של הגוף מאפשר לרגל לנוע בחופשיות.

תמיכה משופרת  – המרכב החדשני מעניק תמיכה נוספת באיזור העקב ומפחית את 
עייפות השריר. 

PREDICT SOC
L41461200
Magnet/Black/Quiet ShaderyTrooper

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm890₪ 376gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל טרקים יציבה ותומכת 
נעל שעוצבה למסעות ארוכים ולתנאי שטח קשים. מבטיחה אחיזה עקשנית 

ותמיכה, מגיעה עם מרכב עדכני ששומר על הרגל ויחד עם זאת מבטיח תנועה 
זורמת. גם עם משקל כבד או עייפות – הנעל מבטיחה יציבות ותנועה.

־יציבות מוגברת – מרכב חדשני שמוביל את כף הרגל ומבטיח הגנה על המפר
קים.

תנועה חלקה – חיקוי התנועה הטבעית של הגוף מאפשר לרגל לנוע בחופשיות.
־תמיכה משופרת  – המרכב החדשני מעניק תמיכה נוספת באיזור העקב ומפ

חית את עייפות השריר. 

HIKING FOOTWEAR

MEN

MEN
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QUEST 4 GTX
L41292600
Magnet/Black/Quarry

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

12mm1,170₪ 655gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל טרקים יציבה ותומכת 
נעל שעוצבה למסעות ארוכים ולתנאי שטח קשים. מבטיחה אחיזה עקשנית ותמיכה, 

מגיעה עם מרכב עדכני ששומר על הרגל ויחד עם זאת מבטיח תנועה זורמת. גם עם 
משקל כבד או עייפות – הנעל מבטיחה יציבות ותנועה.

יציבות מוגברת – מרכב חדשני שמוביל את כף הרגל ומבטיח הגנה על המפרקים.
תנועה חלקה – חיקוי התנועה הטבעית של הגוף מאפשר לרגל לנוע בחופשיות.

תמיכה משופרת  – המרכב החדשני מעניק תמיכה נוספת באיזור העקב ומפחית את 
עייפות השריר. 

QUEST ELEMENT GTX
L41457100
Black/Deep Lichen Green/Olive Night

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm935₪ 545gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שבולמת זעזועים, יחד עם רכות ונינוחות
נעל ריצה ורסטילית עם רכות שמבטיחה יציבות וריצה ללא זעזועים בעזרת 

רכיב ה-Optivibe שבסוליה אשר ממזער את הרטט ומגביר את האנרגיה 
החוזרת. הרשת בחלק העליון, הלשון הרכה והקונסטרוקציה מחבקים את הרגל 

ותומכים בה.  

הפחתת זעזועים – צמצום הרעידות מפחית את עייפות השריר ומספק תנועה 
רספונסיבית. 

רספונסיביות – תחושת קופצנות עם כל פסיעה.
תנועה בטוחה – הנדסת הנעל מספקת תנועה יציבה יותר בכל שלב .

HIKING FOOTWEAR

OUTPULSE MID GTX
L41588800
Black/Ebony/Vanilla IceAstral Aura

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

10mm799₪ 380gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

רמה אחרת של החזר אנרגיה וריפוד בנעל שטח כיפית
נעל טרקים שתניע אותך קדימה בשטח. נעל שמשנה את פניה עם מצב הרוח 
־שלך, אדפטיבית ואמינה. הגנה מושלמת ואחיזה מדהימה, יחד עם סוליה אמצ

עית שתוכננה להחזר אנרגיה אופטימלי. עם ריפוד מושלם ומבנה מוקצף – זה 
הזמן לצאת להרפתקאות חדשות בשטח.

החזר אנרגיה – חומרים שהורכבו ממומחיות רבת שנים .
־פסיעה חלקה – קימור הופכי גורם לכל צעד שלך לחוש הכי טבעי וזו

רם. 
בנויה לשטח  – גומי, גור-טקס וחיתוך גבוה מספקים הגנה מושלמת מחוץ 

לבית. 

MEN

MEN

MEN
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X ULTRA 4 MID WIDE GTX
L41294600
Black/Magnet/Pearl Blue

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm899₪ 420gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

רמה אחרת של החזר אנרגיה וריפוד בנעל שטח כיפית
נעל טרקים שתניע אותך קדימה בשטח. נעל שמשנה את פניה עם מצב הרוח 
־שלך, אדפטיבית ואמינה. הגנה מושלמת ואחיזה מדהימה, יחד עם סוליה אמצ

עית שתוכננה להחזר אנרגיה אופטימלי. עם ריפוד מושלם ומבנה מוקצף – זה 
הזמן לצאת להרפתקאות חדשות בשטח.

החזר אנרגיה – חומרים שהורכבו ממומחיות רבת שנים .
־פסיעה חלקה – קימור הופכי גורם לכל צעד שלך לחוש הכי טבעי וזו

רם. 
בנויה לשטח  – גומי, גור-טקס וחיתוך גבוה מספקים הגנה מושלמת מחוץ 

לבית. 

X ULTRA 4 MID GTX W
L41295600
 Ebony/Mocha Mo

36 .6| 37 .3 | 38 |38 .6 | 39 .9 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42  

11mm899₪ 370gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

נעל שבנויה לאחיזה ויציבות – מותאמת לנשים
מהי נעל שמותאמת לנשים? עבורנו, מדובר בנעל שמותאמת לצורת כף הרגל 

הנשית: שרוול רך, עיצוב אנטומי וצפיפות נמוכה של המרכב להענקת יותר 
יציבות. הנעל מוגנת ממים ומגיעה עם סוליה בעלת אחיזה מדהימה שמאפשרת 

לך לנוע בבטחה בכל תוואי שטח.

־יציבות משופרת – המרכב בנוי להבטחת יציבות בלי להגביל את התנו
עה. 

אחיזה בכל משטח – סוליה חיצונית שנאחזת גם במשטחים רטובים וחלקים 
ומעניקה לך שליטה.

עיצוב לרגל נשית  – חומרים רכים יותר וצפיפות נמוכה של המרכב. 

HIKING FOOTWEAR

MEN

WOMEN



OUTBOUND PRISM
L41267800
Ebony/White/Black

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

9mm349₪ 270gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שתיקח אותך להרפתקאות חדשות בטבע ובעיר
נעל שפשוט מעניקה השראה. נעל השטח הוורסטילית הזו מתאימה את עצמה בקלות 

להרפתקאות שלך, בין אם זה בשטח או בעיר. עם רשת נושמת, בדים רכים ומראה 
מודרני – הנעל מוכנה לקחת אותך למקומות שלא הכרת.

יומיומית – רבגונית ומודרנית, נעל שמתאימה ליום יום שלך.
מוכנה לשטח – מאפייני שטח כמו אחיזה ומגן לאצבעות. 

נוחות לאורך כל היום  – בדים רכים ונושמים ולשון ייחודית שמחבקים את כף הרגל 
לאורך היום כולו.

OUTBOUND PRISM
L41590800  
 Black/Castor Gray/R

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

9mm349₪ 270gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

הנעל שתיקח אותך להרפתקאות חדשות בטבע ובעיר
נעל שפשוט מעניקה השראה. נעל השטח הוורסטילית הזו מתאימה את עצמה 

בקלות להרפתקאות שלך, בין אם זה בשטח או בעיר. עם רשת נושמת, בדים 
רכים ומראה מודרני – הנעל מוכנה לקחת אותך למקומות שלא הכרת.

יומיומית – רבגונית ומודרנית, נעל שמתאימה ליום יום שלך.
מוכנה לשטח – מאפייני שטח כמו אחיזה ומגן לאצבעות. 

נוחות לאורך כל היום  – בדים רכים ונושמים ולשון ייחודית שמחבקים את כף 
הרגל לאורך היום כולו. 
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PATROL
L41583000
Black/Black/White | New

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

9mm349₪ 270gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

נעל ורסטילית שתיקח אותך מהעיר אל הטבע
־עם מידה מדוייקת של אחיזה ועם ריפוד נדיב, הנעל הזו תיקח אותך מהמדר

כות אל הטבע. עם מראה מרהיב ותשומת לב לפרטים היא תתאים לחוויות גם 
בשטחים אורבניים וגם בשטחי פרא.

בנויה להליכה – בדים נושמים, הנדסת סוליה אופטימלית והגנה 
מלאה. 

נוחות מיידית – גזרה נוחה ומפנקת וריפוד רך שמעניקים תחושת קופצנות.
לבוש ליום יום – עיצוב ורסטילי ואחיזה מדוייקת מסייעים במעבר מהעיר אל 

הטבע.

HIKING / TRAIL

MEN

MEN

MEN
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AUTONTIC LTR GTX
L39466800
BlkCof/ChocBr/Vi

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

12mm799₪ 503gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

זריזה בעליות, יציבה ונאחזת בירידות
נעל בעלת גזרה רחבה וחיתוך אמצעי, זריזה כמו נעל המיועדת לריצת שטח, אך 
בעלת יציבות, אחיזה והגנת מים שנדרשות כדי לגמוא שטחים טכניים. יחד עם 

מרכב חדש, הנעל מגנה יותר על הרגל בלי לפגוע בחופש התנועה שלך.

השראה – בהתבסס על מומחי נעלי השטח שלנו, הנעל הזו קלה וזריזה 
יותר. 

יציבות משופרת – המרכב בנוי להבטחת יציבות בלי להגביל את התנועה.
אחיזה בכל משטח – סוליה חיצונית שנאחזת בכל משטח, אפילו רטוב או 

חלקלק ומעניקה לך שליטה.

AUTONTIC LTR GTX
L40464400
Quiet Shade/Black/Quarry

 36 .6 | 37 .3 | 38 | 38 .6 | 39 .3 | 40 | 40 .6 | 41 .3 | 42 

12mm799₪ 503gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )נשים(גודל

)DROP(

זריזה בעליות, יציבה ונאחזת בירידות
נעל בעלת גזרה רחבה וחיתוך אמצעי, זריזה כמו נעל המיועדת לריצת שטח, אך בעלת 
יציבות, אחיזה והגנת מים שנדרשות כדי לגמוא שטחים טכניים. יחד עם מרכב חדש, 

הנעל מגנה יותר על הרגל בלי לפגוע בחופש התנועה שלך.

השראה – בהתבסס על מומחי נעלי השטח שלנו, הנעל הזו קלה וזריזה יותר. 
יציבות משופרת – המרכב בנוי להבטחת יציבות בלי להגביל את התנועה.

אחיזה בכל משטח – סוליה חיצונית שנאחזת בכל משטח, אפילו רטוב או חלקלק 
ומעניקה לך שליטה.

HIKING FOOTWEAR

MEN

WOMEN
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X REVEAL 2
L41294600
Black/Magnet/Pearl Blue

 40 .6 | 41 .3 | 42 | 42 .6 |  43 .3 | 44 | 44 .6 | 45 .3 | 46 | 46 .6 | 47 .3 | 48 | 49 .3

11mm379₪ 315gr

מחירהפרשמשקל

טווח מידות )גברים(גודל

)DROP(

רמה אחרת של החזר אנרגיה וריפוד בנעל שטח כיפית
נעל טרקים שתניע אותך קדימה בשטח. נעל שמשנה את פניה עם מצב הרוח 
־שלך, אדפטיבית ואמינה. הגנה מושלמת ואחיזה מדהימה, יחד עם סוליה אמצ

עית שתוכננה להחזר אנרגיה אופטימלי. עם ריפוד מושלם ומבנה מוקצף – זה 
הזמן לצאת להרפתקאות חדשות בשטח.

החזר אנרגיה – חומרים שהורכבו ממומחיות רבת שנים .
־פסיעה חלקה – קימור הופכי גורם לכל צעד שלך לחוש הכי טבעי וזו

רם. 
בנויה לשטח  – גומי, גור-טקס וחיתוך גבוה מספקים הגנה מושלמת מחוץ 

לבית. 

HIKING FOOTWEAR

MEN
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XA PRO V8 J
L41436000 
Legionblu/Night Sky/Autumn Blaze

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות 

והגנה שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 
תזוזות בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 
בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.

שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר 
בלחיצת כפתור

XA PRO V8 J
L41436200 
 Madder Brown/Black/Red

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות והגנה 

שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת תזוזות 
בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה בקרקע 
ועמידות גבוהה לאורך זמן.

שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר בלחיצת 
כפתור

XA PRO V8 J
L41436300 
Delphinium Delphinium Blue/Black

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות 

והגנה שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 
תזוזות בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 
בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.

שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר 
בלחיצת כפתור

JUNIOR
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XA PRO 3D J
L41286800 
Mint Leaf/Black/Evening Primrose

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות 

והגנה שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.
גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 

תזוזות בתוך הנעל.
אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 

בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.
שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר 

בלחיצת כפתור

XA PRO 3D K
L41123700 
Ethereal Blue/Surf Web/Wht

279₪

מחיר

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות 

והגנה שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.
גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 

תזוזות בתוך הנעל.
אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 

בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.
שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר 

בלחיצת כפתור

XA PRO 3D CSWP K
L40643500 
Navy Blazer/Mallard Blue/HawaiianIndia Ink

26 |27 | 28 | 29 | 30  

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעליים לילדים הרפתקנים
גרסת ה-XA PRO לילדים משלבת מראה רענן, אקסטרה אחיזה בקרקע, יציבות 

והגנה שיספקו הנאה בכל טיול או ריצה בשטח.
גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 

תזוזות בתוך הנעל.
אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 

בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.
שריכה קלה –  מאפשרת לילד לשרוך את הנעל במשיכה פשוטה ולהתיר 

בלחיצת כפתור

26 |27 | 28 | 29 | 30  

טווח מידות )ילדים(גודל
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SPEEDCROSS J
L41447200 
 Delphinium Blue/StoWeIndia Ink

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 

279₪

מחיר

טווח מידות )יוניסקס(גודל

נעלי ריצת שטח לילדים 
גרסת ה-SPEEDCROSS לילדים מספקת אחיזה מצוינת בקרקע ומאפשרת 

לנוע מהר יותר בכל שביל. 

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 
תזוזות בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 
בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.

נוחות –  כניסה ויציאה קלה מהנעל, מערכת שרוכים קלה ופשוטה, בולם 
זעזועים רך לנוחות מושלמת

SPEEDCROSS J
L41288500 
Black/Wrought Ir

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעלי ריצת שטח לילדים 
גרסת ה-SPEEDCROSS לילדים מספקת אחיזה מצוינת בקרקע ומאפשרת 

לנוע מהר יותר בכל שביל. 

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 
תזוזות בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 
בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.

נוחות –  כניסה ויציאה קלה מהנעל, מערכת שרוכים קלה ופשוטה, בולם 
זעזועים רך לנוחות מושלמת

SPEEDCROSS J
L41447100 
 Black/Black/Evening P

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעלי ריצת שטח לילדים 
גרסת ה-SPEEDCROSS לילדים מספקת אחיזה מצוינת בקרקע ומאפשרת לנוע מהר 

יותר בכל שביל. 

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת תזוזות 
בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה בקרקע 
ועמידות גבוהה לאורך זמן.

נוחות –  כניסה ויציאה קלה מהנעל, מערכת שרוכים קלה ופשוטה, בולם זעזועים רך 
לנוחות מושלמת
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SPEEDCROSS CSWP K
L41125000  
Surf Web/Navy Blazer/Ethereal Blue

26 |27 | 28 | 29 | 30  

279₪

מחיר

טווח מידות )יוניסקס(גודל

נעלי ריצת שטח לילדים 
גרסת ה-SPEEDCROSS לילדים מספקת אחיזה מצוינת בקרקע ומאפשרת 

לנוע מהר יותר בכל שביל. 

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת 
תזוזות בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה 
בקרקע ועמידות גבוהה לאורך זמן.

נוחות –  כניסה ויציאה קלה מהנעל, מערכת שרוכים קלה ופשוטה, בולם 
זעזועים רך לנוחות מושלמת

SPEEDCROSS CSWP K
L41287900  
Black/Lunar Rock/Cherry To

26 |27 | 28 | 29 | 30  

279₪

מחיר

טווח מידות )יוניסקס(גודל

נעלי ריצת שטח לילדים 
גרסת ה-SPEEDCROSS לילדים מספקת אחיזה מצוינת בקרקע ומאפשרת לנוע מהר 

יותר בכל שביל. 

גזרה מדויקת – טכנולוגיית ה-SENSIFIT עוטפת את הרגל משני צדיה ומונעת תזוזות 
בתוך הנעל.

אחיזה בכל תוואי שטח – סוליית ה-CONTAGRIP משלבת אחיזה מעולה בקרקע 
ועמידות גבוהה לאורך זמן.

נוחות –  כניסה ויציאה קלה מהנעל, מערכת שרוכים קלה ופשוטה, בולם זעזועים רך 
לנוחות מושלמת
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ALPHACROSS BLAST J
L41116100 
Black/Wht/Black

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעלי שטח ורסטיליות לילדים
נעלי שטח ורסטיליות המתאימות למגוון רחב של פעילויות בשטח 

אחיזה אקטיבית – סוליית CONTAGRIP מיוחדת למניעת החלקות בקרקע בוצית
נוחות מתמשכת – בטנה רכה, גזרה רחבה וריפוד פנימי יעניקו תחושת נוחות לאורך זמן

ביצועים ורסטילים –  התאמה ללא מאמץ לכל תוואי שטח  או פעילות.

ALPHACROSS BLAST J
L41116000 
India Ink/Wht/B

31 |32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 

279₪

מחיר

טווח מידות )ילדים(גודל

נעלי שטח ורסטיליות לילדים
נעלי שטח ורסטיליות המתאימות למגוון רחב של פעילויות בשטח 

אחיזה אקטיבית – סוליית CONTAGRIP מיוחדת למניעת החלקות בקרקע 
בוצית

נוחות מתמשכת – בטנה רכה, גזרה רחבה וריפוד פנימי יעניקו תחושת נוחות 
לאורך זמן

ביצועים ורסטילים –  התאמה ללא מאמץ לכל תוואי שטח  או פעילות.
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Kal Gav Trade Ltd
salomon@kalgav .co .il
Tel: +972-8-8692730
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